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 ק בשחמה

 ?ש "בותכו אורק"

 א ארו

 ועץ

 דגנ קבאמב םיטסקט ירגאמ

6 
 תיטפו

 דיתעה



 א הבלש לטניא - טבלתהל ךרוצ ןיא וישכע

6 
 םימלש םיהפסמ יעוציב *

 הבחהה תולוהשפא *

 םימוש> רחבמו תומיאת *

 ?תוהחת ריחמ

 :תורכורתלה תא ףרצ
 דהא

 א םופח 8 /מד"- םט5 60 דופן =
 א חס 55508 קח

 ש

 7% ן
 הדובע תנחת |

 הפצ הדוקנ ?עוציב א

 |  ההובג תוכיאב הקיפרגא

 | תרושקת *

 תיסחלי הובג ר?חמ א א ואדם 4 |
 ד

 ד

 א סא טסה הס 32 פוד
 5091 8 דוופחאשד

 א הפ סא םס ה הס ו
 א 00 חוסש

 דחמ קחס-םפפוסאהו \/סהא 5דמזוסא

 14865%25 ,14865%20 ,!4860%33 :םידבעמ רחבמ ₪

 טקסההספ 500א85ז ₪

 .9/06 1024 א 768 א 256 :םאה סיטרכ לע ץיאמ םע הקיפרג ₪

 טיטרכ לע םהינש ,505ו || -ב םג ךמותה 32 טוז 505! + ופמ :קסיד ירקב ₪

 .םאה

 ביצקתל המיאתמ היברוגיפנוק תריחבב תושימג םירשפאמה !486'* יססובמ סירצומ תרדס

 .תינושארה העקשהה לע הרימש ךות ,םידבעמה לש רתוי סדקתמ רודל הבחרה תורשפא

 .סיטרכ תפסותב ךרוצ אלל ,תונולח ימושיב (50% דע) רתוי הבר תוריהמ

 ,סיטרכ תפסותב ךרוצ אלל תומייקה קסידה תויגולונכט לש ילמיסקמ לוצינ

 .םיידיתע סיטרדנטסב הכימת תורשפא ךות

 תרושקת תותשר רחבמל המאתהו "אפהסץ 1 גא ססווקטדשח" ,הריהמ תרושקת ךמותה םאה סיטרכ לע תויביס 32 םדטפמאטד תרושקת דבעמ :תרושקת ₪

 10845₪-ד ,8|ו) -ב םג

 2 154 5| סדפ ₪

 =1 4574 תייגולונכטב בורצ 805 ₪

 .תומדקתמ רוציי תויגולונכטב תבכרומה ,םידמימ תנטק תכרעמ ₪

 .הלעפה תוכרעמ רחבמל סחועםהפ ₪

 ₪ מ"עב סרוטקדנוקימס לטניא
 ,ביבא לת ,

 .הלוזו הריהמ ,החונ הקוזחת תרשפאמ תכרעמה יביכרמל תיברימ תושיגנ

 :לארשיב ץיפמה |
 | א חט *ש קש 5

 .םיפסונ םימדקתמ תויביס 32 יסיטרכ יייע הבחרה תויורשפא

 .םיביכר תפלחהו תכרעמה תחיתפ אלל 8105 ןוכדיע רשפאמ

 .תוירלופופה הלעפהה תוכרעמ לכב םימושי רחבמל תורשפא



 םיריהמה תונולחה
 30-ב חטילשל תוישומיש תוצע דוע 4

 \אקסו5

 ןאד טוקסו טסרב יס'ג

 תוליבח תזרוא מבי - 1 6

 םימאותב תורחתהל ידכ
 !תיתימא הביטנרטלא ןאכ שי סאה
 ןודרוג דוד

 חותיפ ,0ס0ד - תוכרעמ חותינ

 וא - תוכרעמ 7
 ףילחתכ הנכותחו ש"ואה ישנא בוליש לע
 .יטאלקה חותינה ךילהתל
 לאיתיא ןיעמ

 תוינכותו תונכות לע לכה
 תרדגומה תינכות יהמ !5גזטוגט !המ
 !?הכנ הנכות יהמ ?קטפווט קסחוגות"כ

 םדק דורמנ

 :סוקופב הנכות

 תספדמהמ ץוח לכה
 .הספדהל רזע תונכות עבש לע

 ?תונקל אל וא תונקל
 תויהל לולע סויה לש לולכישה איש

 .בורקה דיתעה לש ינואיזומה גצומה
 זחשדח חרמוח שוכרל יאדכ םאה
 רגרבנדיורפ ןועמש ד"וע

 רקטושעה ךרד תרושקת
 ןיב וא בשחמל בשחמ ןיב רשקל ןויערה

 .ועספח6א(ו 008 :תונורתפה
 עדימה תוצצופתה :היעבה
 .םלועב
 בשחמה לש תיטפואח האירקח ךיא
 סדאה לש סירושיקה תבר חאירקהו
 לש קנעח תויומכב קבאמל תומרות
 .ונמלועב תופחרמח סיטסקט
 ןודרוג דוד

 !שדח רודמ

 0068-ל אובמ
 האירקל חבוט תכרעמ תיארנ ךיא
 תבשחוממ
 יקטניבלפ ריאמ

 טסקטרפיה ,068

 0פ| לש םידקתה :62-80/דו
 ילאוטסקט רוזחאל הנכותל אמגוד
 לע םיטסקט רגאמל אמגודו
 .קסיד-רטקפמוק
 ןהכח סרוי

 ירבע [ו!צקםתדםאד ,רעק בר
 החתופש טסקטרפיחה תנכות לע
 םג איהו .חז ןוילג תארקל דחוימב
 !חנתמ-חנכות
 ןדיע ירוא

 םעדחמ דומלל :טסקטרפיה
 בותכל
 רחש רימא

 הנכותה ,יועיא בשחמה
 תיתצובק 20 סקס רהז לש תוצבשמה ףד 908 עמשנ למשחה יווק ךרד תספדמל בשחמ

 תדובעב ךומתל תודעוימח תונכות לע 0 לגח רופיעלס ₪ .== - הז לבא ,תעדה לע לבקתמ אל טלחהב ט ט ט
 7 2 ך ְק .תשוע 46 סגוגז גת6-הש המ
 ליימ לאכימ ןודרוג דוד

 ב ה כ 6 0 0 ה סמייג 1 ו ₪ץעז8-ב היהיש בוט
 7 לש קר ככ הר לממ .... זיגרמ הז יתוא ב 0 0 סי סם 00 טס !תרתוכ ןת
 0 לרמת ל א 50 כ הל מתחמי ,.מומ תושדח
 ו 4 00005000 56 ו תהפ | 0 5 0 מ טילקרפ

 3 סשה התת לתוכה = ₪ 0000000 סוגימא ן
| " 

+32 
 מש 1573611 65 001 כ ןא[8ק821ם6 = ירבוצ ישוש ,לאיזוע תינור ,טלבנכייא ןתנ :תיפרג תכירע

 1/1686 01 1062 00 :שדוחח תנכותו תינכט חכימת 0
 ןוט]ג5מ6ז 36 07(1001- 1 (יפי'צ") ,רקלג דדלא ,םדק דורמנ

 0 רימש תידוחי ,רתכ חינפ :םוסרפ 1 | 1
 ו ראלקש חווא :תועדומ 4
 2 ,(תזכר) טרופר לא-תב :סייונמ ן
 ןכבמונג 61168 נמו[ עובלג יבוט ,יבערש לחר דלפ לארשי יארחא ךרועו ל"ומ !
 וז תויגולונכט םסקימ :בשחמ תקיפרגו רדס ןודרוג דוד ךרוע יו

 תה רורד סופד :הטפדחו תוחול מיעב ליומ דלפ הילד הקפח
 .0.8. 11616 ד1-ץש 6 ,ביבא-לת ,64 רקסניפ 'חר :תכרעמת ,ןחכ לט ,ןחכ וסינ סיעובק םיפתתשמ .64 קנמ56סז 51. 161 גומצ םיכרוכז :חכירכ ךיטשניה סירא תלתנמ

 א... 4 ,61116 ביבא-לת ,11616 ד"ת לאכימ ,החש רימא ,חירכז קתצי ד"וע ,סינולט רדמס
 5,/ֶַ/".' 9737595145  .לוכ ,972-3-29514 .סקפ יטיבש ךרע ,יתרפאת

 ו( 0-0 0%, ווי הסה



 תוצע דוע

 הטילשל תוישומיש

 3.0 תאפ5\\0-ב

 ןאד טוקסו טסרב יס'ג

 לש חיגוסב ונד ,(15 ןוילג) םדוקח שגרמח קרפב

 ואא.אז-ח ץבוק תכירע י*ע \שנאססו/פ תומאתח

 תא ביחרנ םעפה .ו/ןאפסו/פ לש הירפס-תתב

 ןועטל ו/נאפסו/5-ל רשפאנו ,ונלש ראוטרפרה

 ליעפחל ,טפירקסטסופ תוספדמל סיטנופ תיטמוטוא

 .דועו ,ו/זא1אז-ב םייוניש תידיימ

 תחא-תבב הניעט

 חתא ,טפירקסטסופ תספדמב שמתשמ חתא םא
 ושמתשי ואזאפסו/5 ימושיי תיברמש יאדווב עדוי
 לש (9011-1א) םינבומח םיטנופב קר לדחמ תרירבכ

 םסיבייח ,קסידב םינסחואמח םיטנופ .תספדמה

 דרטמ הווהמש המ - תספדמה ןורכזל תינדי ןעטיחל

 התא םא וא ,םיטנופ הברהב םישמתשמ ךיכמסמ םא

 םישמתשמש הדובעל םיתימע סע תספדמ ףתשמ

 \/ןא1אז-ל רשפאל ףורתפה .ךלשמ סינוש םיטנופב

 .ךל םישורדה םיטנופה תא תיטמוטוא ןועטל

 ,"םיכר" וא ,םינעטנ םיטנופ ןיקתמ חתא רשאכ

 ,םחא| יצבקל סחייתמ \/זא1א] ,ושעאססו/מ תחת

 תא ןקתה ,אמגודל .סיוות חוויר לע עדימ םיקפסמש

 אצמתו ,מז ץטדז6 81.40% 081100 ךרה טנופח

 חרושה תא

 יס סא 10---.קתאש

 לא זאז-ב [205150177,2081] תרתוכל תחתמ
 ףבוקל קר תסחייתמ הרושהש ךכל בל םיש

 טנופח תא ןועטל ידכ .ומצע טנופל אלו ,לתאוה

 1992 \רמ 4 הל. 0
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 וז:
0 

6 

 ו 06

 גולאידה תוביתב ןמז תוכסוח תוצע

 שקמ ירוציק ותודוקפ רשאלו םיצבק רוחבל ידכ רבכעה תרירגמ ףייע

 :רבכע לש 'זרטמוליקו ןמז ךל ךוסחל םילוכי גולאיד תוביתל הלא

 0 ללכ ךרדב - רחבנה רותפכח "תקלקהיל ₪168 שקה .1

 .גולאיד תביתמ האיציל וא הלועפ לוטיבל ₪50 שקה 2

 .תריחבה תבית לוטיב וא רושיאל 52405 שקה 3

 .ףודפדל 2408 טל וא 405 סואן שקה ,תומישר תביתב 4

 .אבה טירפל גלדל ידכ בוש ץחל

 .הז

 תא חמינפ שקהו (חוור ילב) קיספ ףסוה ,תיטמוטוא

 חרוש חתואב צבוקח סשו ,041ד1-ה ,טנופה ןנוכ

 ץבוקל ומכ סש ותוא שי םיטנופה יצבק תיברמל)

 חניעטל .(2ם8 ומכ ,הנוש תמויס ךא ,25או-ה

 מז ,(טמ6 81408 081008 לש תיטמוטוא

 תויחל הרושח הכירצ

 '%0תך7ת0אד1-6:\ 5
 תא 81 0--- קו, :\ 508.
 אל \\זאשפסו/5דש ןוויכמ ,תוריהזב סינותנה תא שקה
 ליכמ אוה סא ךתוא ריהזת אלו \ו1א.1א] תא הפנת
 ,(צאססואפ לחתא ,וא1א1א] רומש .סופד תויועט
 .רדוסמ התאו

 :רתוי תיטיא הספדה איה תאז תוחונל הרומתה

 ;וב רוחבל ידכ טירפ לש חנושארח תואח לע שקה ,תומישר תביתב 5

 רותפכב רוחבל וא חז חדשל גלדל ידכ שגדומה ותה סע דחי 41/17 שקה 6

 .הדשל חדשמ גלדל ידכ 511:1-145 וא 189 שקה 7

 ךמסמח רובע םיטנופח תא תחא תבב ןועטל םוקמב

 דחא ףדל קר םיטנופח תא חתע ןעטי \\1א1אז ,ולוכ

 תאו םא ףורתיח .חצוחח סתוא איצוי זאו ,םעפ לכב

 םיכמסמ סיפדחל לכות ןיידע ,ךומנ תספדמה

 תינדי ןעט ,ןמז ךוסחל ידכ .םיבר םיטנופ םיבלשמש

 טנופ ומכ ,ךמסמב בר שומיש חשענ םחב סיטנופ

 .ראשח תא תיטמוטוא ןעטו ,ךלש ףטושה טסקטח

 רתוי םיריהמ הספדה יצבק

 םינותנ בסחל רתויב חלקה ךרדה ,םימעפל

 רוציל איח ,תשרל םתוא ריבעחל וא 501[ טמרופל

 ןינע איה \/ןאססו/5-ב הז רבד תיישע .הספדח ץבוק

 ,(6סח₪01 ?886]) הטילשה לנאפ תא חתפ - ךכב המ לש

 ,תספדמ רחב ,תוספדמה ןוקיא לע םיימעפ קלקה

 הילא "חאיצי"כ 11/5 רחב ,00א10085 קלקח

 ,ךלש סושייב .ךתריחב תא רשאו ,\/1אס8/\0 הסיפדמ

 ןת ,₪11 5-ל התע הז תכייש חתוא תספדמח תא רחב

 םיספדומ סינותנהו ,(?ת1אזא₪?אא ומכ) בוק םש

 .קסידל

 הספדה יצבק לש םיקתועל קוקז ךניא סא

 ןפואב קפסל \/[1א.1א1ַ-ה לכוי ,םיילאודיבדניא

 .הספדהה ץבוק לש ומש תא יטמוטוא

 חרוש ףסוה :\א1א[א]-ב [0815] עטק תא רתא

 עצב .ץאואת/[קתא- ומכ ,תז[ אא[: קא טמרופב

 רוזח וישכע .\זןאפסוא5 לחתאו \/1א.ןא[-ל רומש

 תא סופת זאו ,תספדמ רחב חליחת .הטילשח לנאפל

 תא רשא ,םיטרופה תמישר תביתב ?אן1א1אץתא

 סעפ לכב ,וישכעמ .ךלש סושייל רוזחו הריחבה

 םש קפסל ךילע היחי אל ,הז שדח "טרופיל סיפדתש

 הספדהה בוק סש לעמ בותכת י/1אש0\א5דו ,ץבוק

 היצפואב שמתשתש םעפ לכב םישדחה סינותנה תא

 .תאז

 סיידיימ \זא אז ייוניש

 אל \/1א.1א]-ב םיינדיה םייונישה תיברמ

 תא שדחמ ןעוטו אצוי התאש ינפל סיעצבתמ

 ,הטילשה לנאפ תא חתופ חתא םא ךא ./1אססו'5

 0% קילקמ זאו ,אוחש ןוקיא לכ לע סיימעפ קילקמ

 ,[2015]-ב םיעצבתמה סייונישח ירח ,(0/א681, אל)

 תספדמל םייפיצפס םיעטקו ,[8א75א510א5]

 תידיימ וכפהי ,([20515091ק7.1 קד1] ומכ) וא 1אז-ב

 ,הטילשה לנאפל ררגיהל ךל קשחתמ אל םא .םיליעפל

 תורשפאמ ,ורד לרוק ומכ ,תודחא תוינכות .עגייתת לא

 קירטה ללכ ךרדב .חטילשח לנאפל תורישי תשגל ךל

 תספדמ ןוניכ תויצפואב רחוב התא םא סג דבוע

 וא ,(1גז6 ?תתו) דעי תספדמ ,(קתתוסז 56טק)

 סירקמב .0%א קילקמו ,סושייב חספדח תייצפוא

 בוקה תא שדחמ חותפלו רוגסל ךילע חיחי םימייוסמ

 תא לחתאל רשאמ רתוי לק ןיידע הז ךא - יחכונה

 .שדחמ \/זאססוא5

 321:-ל דחוימ 60

 אצה רמה הוו ו/7 0000000000
 5 לה 1002 \רמ



1 
 ןודרוגדוד

 ,סיידיתעח קושה ינפ ואריי ךיא סיהות ונלוכ דועב

 לש וביל לע םהינימל םימאותב תורחתהל מבי התנפ

 מבי תזרואש תוליבחב רבודמ .ינוניבהו ןטקה הנוקה

 ."ק5/1" תרתוכה תחת

 םילבוקמה םישומישל רקיעב דעוימ 25/1-ה

 םילילמת דוביע ,דומילו ךוניח :תוישיא תוכרעמב

 ,עדימ ירגאמ ,קסע לוחינו םיפסכ ,סיידרשמ סימושייו

 .דועו הקיפרג ,ינורטקלא ןויליג

 ,81ח17-1א חנכותו חרמוח וכותב ליכמ 1

 תולק :ילוכי דחא לכ"ה לע סשוה דחוימ שגדשכ

 יעצמאל תודוח הדובעל תידיימ הסינכו ,לועפתל

 .תע לכב סינימז "הרזע" יכסמו הכרדה

 דעיה להק לש בשחמהש ,הארנה לככ ,ונחבא מביב

 ןהו ,יקסע בשחמכ ןה תובורק םיתעל דקפתמ םהלש

 ינב לכל דחוימב סאתוה 25/1-ה ,ןכל .יתיב בשחמכ

 םידליל וליפא ,לועפתל דואמ לק אוהו החפשמה

 386 דבעמב רבכ תעכ רבודמ ינש דצמ .דואמ םינטק

 בטיח תרשל לוכי אוחש ךכ ,(צ"חמ 16 קרו ,5% יכ םא)

 ,ןיד יכרוע ,תונובשח ילחנמ :רגובה שמתשמה תא

 .דועו ,רפס-יתב ,ןובשח יאור ,חוטיב ינכוס

 םע 18026 דבעמ לע ססבתה ןושארה 28/1-ה

 1448 לש םיטקסיד ןנוכו 1 8 לש ילמיסכמ ןורכיז

 ,386 5% 25/1 תחפשממ סישדח םימגד השולש .דחאה

 רתוי םיקזח םישדחה סימגדחשכ ,ןכמ רחאל וזרכוה

 הרימש ךות הבחרהל סינתינו שומישל םילק ןוידע ךא

 ו לו שא אאא ש-א 0 0

 .שמתשמה לש ותעקשה לע

 3427ו 242 282 - םישדחה 75/1 ימגד לש תונוכתה

 8038688% דבעמ םחב ללכנ :תובזכאמ תצק ןח -

 לע חבחרחל ןתינ) 2א8 ןורכיז ,דבלב 16817 תוריהמב

 12 לש תיסתי ןטק ינועבצ גצ (6א88 דע תכרעמח חול

 .מבי רבכעו ,קחסוס 00510 024 'ץניא

 קסיד ,ירוט סיטרכ םיבשחמב םיללכומ ןכ ומכ

 תליבח ,(342-ו 242 סימגדב) 40% וא (282 םגדב) 0

 בושיח ןויליג תללוכח טפוסורקימ לש וא08א5 הנכות

 ימושייו םינותנ רגאמ ,םילילמת דבעמ ,ינורטקלא

 םישדחח 75/1-ח ימגד רירמב .(תילגנאב) תרושקת

 .\/08%5-לו 25/1 ל תימצע הכרדה תכרעמ סג חלולכ

>< 

--₪ 

 הלעפה תכרעמ :וז חליבח לש הלודגח הבזכאה

 .05 401 תקפקופמח

 שמתשה אלשיימ סגש ,אוח חזיראה לש לודג ןורתי

 ךות 95/1 מביב שמתשחל ליחתחל לוכי וימימ בשחמב

 ,הזיראהמ ואיצוהל אוה תושעל וילעש לכ .תוקד

 ןאכמ .הלעפהה גתמ לע ץוחללו למשחח תשרל ורבחל

 ידכ תושעל חמ שמתשמל ומצעב 25/1 הרוי ךליאו

 ךסמח לע תינועבצ חקיפרג .ברימח תא ונממ קיפחל

 ילבמ םג גוהנל דציכ שמתשמה תא חחנמ ,ןושארח

 .בשחמ תפש ןיבהל

 בשחמה תקלדח םע עיפומה ,ןושאהה ךטמה
 תא ליבוחל םייושעח םיעברל קלוחמ 75/1 מבי ישיאח

 לע יללכ עדימ :םינוש םימוחת חעבראל שמתשמה

 ,טפוסורקימ לש \/08%5 תנכות ,ותלעפחו בשחמח

 .מבי לש 205 הלעפהה תכרעמו שמתשמח תנכות

 אות. ףר .- ₪[ ל-3
 ש דמג .עקהפתשקש רצ [עש || | אש

 [ ווב ה ץ

 תוליבח תזרוא מבי
 םימאותב תורחתהל ידכ

 שמתשמה תא ליבות \/08%5 רוזא לע הציחל

 ,םיפרג טטרשל לוכי אוה התרזעבש ,הנכות תליבחל

 תויזחת להנל ,םינופלטו תובותכ תמישר רוציל

 ךורעל וליפאו ינורטקלא ראוד שמתשהל ,תויקסע

 .דילקהש ללמל חחגה

 תא ריבעת ןושארה ךסמב ₪05 רוזא לע הציחל

 קיתעהל לכוי התרזעבש ,הלעפהה תכרעמל שמתשמה

 וכו םיטקסיד טמרפל ,םיצבק

 יכסמל שמתשמה תא ליבוהל לוכי ףסונ ןולח

 ןתינ .תומגדהלו םינוש םיאשונב םירועישל ,הרזע

 .רבכעה שקמ לע תחא הציחל י"ע םג חרזע לבקל

 = ודחה זץ

 רתוי סיבוט םיטמלא הליכמה ,וזכ הליבח

 הנותתתה הרושב דדמת ,תוחפ םיבוט םיטנמלאו

 ךרד קושל לחלחמ מבי לש ?6-ה ,עודיכ .ריחמב

 תירק ,ןג-תמר) "רטגי-ב רבודמ :םישרומ םיקוושמ

 (הפיח ,ןג-תמר) "ןויח" ,(הנומידו תרצנ ,הירהנ ,קילאיב

 הפרטצה הלאל .(םילשורי) "וגרל"ו (ביבא-לת) "לארה"

 תא ץיפתש "למשח ירצומל הרבח - ןסוח" הנורחאל

 יבחרב תולודג תויונחבו "סקש"ב 25-ה תרושב
 םיקוושמהמ םיינש לצא םיריחמ ונרריב .הנידמה

 2625 אוה "ןויח" לצא 282-ה סגד לש וריחמ .םישרומה
 342-הו רלוד 2050-ב רכמנ 242-ה ,(מ"עמ אלל) רלוד
 םינוש סניא םיריחמה ימלשוריח "וגראלי לצא .1900-ב
 םגדל רלוד 1880 דעו רקיה םגדל רלוד 2470-מ) הברהב
 ,תפרוצמה הנכותהו תידוחייח הזיראה םע םג .(לוזח
 ו!םימאותל תיתימא הביטנרטלא ןאכ שי םאה



 |ות'נ
 ונרעלמ

 בוליש לש השדח הטיש

 הנכותהו ש"ואה ישנא

 חותינל ףילחתכ

 יפכ ,יסאלקה תוכרעמה

 החלצהב סשויש

 שמוח תינכות טקייורפב

 תרבחב סינבמ חות'5
 ."קוב"

 לאיתיא ןיעמ
 ג 1.6. תרבח ל"כנמ

 .ש"ואה בלש ףוסב סיטקיורפ סישרתל אמגוד

 1997 \רמ

 < = ודה שא ₪? השש |
 שרגמ תשיכר

 ,'דוח 5|ח"ש 22א ,םישדוח 4

 ח"ש 9%

 2 --- התו הלד הקפה ןמזה ריצ

 07 - תוכרעמ חותינ

 לצא תוכרעמ חתנמ בשי תיסאלקה הטישב

 .רושיאל תוקלל רבעוה הז רפס .הבע רפס בתכ ,תוקלה

 תא חתנמה ריבעה ךכ רחא .תוקלה םע וב שד תתנמה

 תונורסח וז הטישל .ותיא םג וב שדו תנכתמל רפסה

 .םיבר

 אוה וליבשבש ,םמעשמו הבע רפס לבקמ חוקלה

 .וייחמ םיצור המ ןיבמ אל ללכ אוהו ,"תיניס" ובורב

 הדש תרדגהו ,ינפי רויצ ומכ ול םיארנ כתפ-ה ימישרת

 ךא .ןוכיתב הירטמואגה ירועש תא ול הריכזמ "אפלא*

 אל חוקלהש אוה רפסה לש רתויב לודגה ןורסיחה

 ןיימדל ,רפסבש *"הלב-הלב"ח לכ ךמס לע ,לגוסמ

 חתנמש הרוק ףא םיבר םירקמב ."היח" תכרעמ ומצעל

 המאתהה יאו ,ןיעב ןיע ואר אל חוקלהו תוכרעמח

 ןונכית

 הוורזר

3% 

 ו
 חותיב
 תונרעלמ

 ,'דוח 3|ח"ש לא

 .תכרעמה חותיפ רחאל קר הלגתמ

 וניא אוה םג ,הגיגחב ישילשה "ףתוש"כ תנכתמה

 סשיימ אוהו ,תכרעמה חותינ תאירק ןמזב תונרע עפוש

 תכרעמה תא תויחל ילבמ "פצ דד 800%* רפסה תא

 .חוקלה הצור המ קוידב תעדל ילבמו

 ,תכרעמה חותינ רפסב הרושקה תפסונ היעב

 ילכל סחייתמ אלו ידמל יטרואת אוה חותינהש אוהש

 לצנמ אל חותינהש ךכ ,תכרעמה חתופת וב חותיפה

 .ויתונורסחב לופיל לוכי ינש דצמו ,ילכה תונורתי תא

 [א - תוכרעמ חותיפ

 תורבחה י"ע החלצהב סשוימו חתופש ןורתיפה

 ."תוכרעמ תותיפ* ארקנ ,חיגטרטסאו

 עוציב זרכ?מ
 ח"ש 25%א ,'דוה 14|ה"ש אא

 חוקיפ
 ח"ש א



 תיללכ הוורזר

 "הס

 .זכרמ זוחמב םייתרושקת אל םיטק??ורפ בצקת .ב

 וע 5 5 תנש|94 תנש 33 תנש|92 תנש|טקייורפ ה גוס

 1 ם-
 :תכרעמה חקיפמ סתוא תוחוד לש םיטמרופל תואמגוד

 .םייתרושקת םיטקייורפל ביצקת כ"הס

 | כ"הס | 6 ו 95 תנש | 94 תנש | 93 תנש 5 תנש פשה ]|

 = כ
 יפלאב

 ח"ש יפלאב

 ח"ש

 .םינש ?פל םיטק?:ורפ ביצקת כ"הס

 שיא תא ללוכח *חותיפ תווצי סימיקמ וז חטישב

 תא ,ישארה ןתינכותה תאו ,(תוטישו ןוגריא) ש"ואה

 שיא עצבמ תו/תוקלה סע ינושארה תונויארה בלש

 וילא ףרטצמ ,טקייורפל סיסב שיש עגרבו ,ש"ואה

 תוסיעלהו םינוידה לכב ףתתשמה ,ישארה ןתינכותה

 רשאכ ,תכרעמה תא דחיב הנוב תווצה .רמוחה לש

 ,תואלבט תמקה תללוכה תינושארה תונכיתה תדובע

 םיספטה תרדגהל ליבקמב תעצובמ תוחודו םיכסמ

 עצובמ ,הדובעה תא לעייל ידכ .םיכילהתהו תוחודה

 םא םג ,םימושי ללוחמ לע הז בלשב תונכיתה

 וז חותיפ תטיש .תונכית תפשב חתופי ףוסב טקייורפה

 תאו תומדקתהה תא תיזיפ חוקלל שיחמהל תרשפאמ

 המ לע קייודמב םיעדוי םלוכ ךכ .טקייורפה תוהמ

 סירוביד" סוקמב ,"סילכת"* סה םינוידהו ,רבודמ

 יבלשב םג דומצב דובעל ךישממ תווצה ."ריואב

 עוציב ,םייונישב סינוידה ,"אטיבה תסריג" תנקתה

 .תיפוסה הנקתההו םסייונישה

 םלרלוד יפלאב
 .₪א

000 7 

 חפש (15%)

 קו )
 תמש (21%) --<%

 \-.  םש (25%)

 םירלוד ?פלאב .טק?ל?ורפ וויפא דךתחב םינש ?פל םל?טק??ןרפ ביצקת כ"הס ב

 :תכרעמה הקיפמ סתוא םיפרגל תואמגוד



 ."קזב' תרבחב םינבמ חותיפ שמוח תינכות
 בשחמ תוכרעמ 4.1.6. י'ע חמשוי וזה הטישה

 מ"עב עדימ תוכרעמו ןוגריא היגטרטסאו מיעב
 ."קזב* תרבחב םינבמ חותיפ שמוח תינכות טקייורפב
 רפס תא לבקל חתיה הז טקייורפב תוקלח תשירד
 תומרבו טורפב ,םינבמ-חותיפ יטקייורפל ביצקתה
 הנכות ונחתיפ ,וז השירד קפסל ידכ .תונוש םוכיס
 םחיגוסל ,הינבל םיטקייורפח סידלקומ חילאש
 סישקובמה סיטלפה סילבקתמ ףוסבל רשאכ ,סינושה
 .(םיפרגו תוחוד)

 ש"ואה בלש1

 (שואה שיא) גומלא רמ לש חנושארה חמישמח

 קייורפב םילשעמה םיבלשה םישרח

 תואחסונ תיינב
 בושיחל
 םיריחמו ז"ול

 תל?חתו וק רושי
 תוחודו ,םיפרג ,םיכסמ .םינותנ סיסב תרדגה ,תווצה תדובע

 תקפהו םינותנ תדלקה
 םיפרגו תוחוד

 םייונישה םושיל
 חהותיפ ,םינוכדעהו
 תיפוסה הסריגה

 ישעמה עוציבה

 סיישעמה טיבלשה םישרת
 טיבלשח לומ טקייורפב
 :טייטרואיתה

 רשא םימרוגה לכ ןיב צורתהל ,תישאר :תלופכ התיה
 ,םיכרצ חתנל ,םיטקייורפל תושירדו תושקב סהל
 .שמוחה ךות לא םיכישממה סימייק סיטקילורפ רתאל
 לכ תמישר היה הז בלש לש יפוסה רצותה
 ,יוצרה םויסה תנש ונייוצ טקייורפ לכל .םיטקייורפה
 .זוחמהו ,טקייורפה גוס ,ועקשויש םימוכס

 חוקלה יסדנהמ סע תבשל גומלא רמ לע חיח ,תינש
 רצותה .תולעהו ז"ולח תא טקייורפ גוט לכל עובקל ידכ
 יגוסל םימישרת ףסוא היה הז בלשב יפוסה
 .ל"נח תא םיראתמה סיטקייורפה

 תכרעמה חותיפ .2

 ליחתהל היה ןתינ ופטאנ ולא סינותנש רחאל
 לש חותיפהו חותינח ,חרדגהה .תכרעמה חותיפב
 םימושי ללוחמ תחת ,6 בשחמ לומ ועצוב תכרעמה

 :םייתרואתה םיבלשה לומ ט

 ש"ואה שיא
 תונויאר עצבמ
 תנמ לע חוקלה םע
 תא רידגהל
 תכרעמל סיסבה

 תווצ לש וק רושי
 הרדגה .חותיפה
 סיסב לש תינושאר
 ,םיכסמה ,םינותנה
 תוחודהו .םיפרגה

 חוקלה םע םינויד
 תכרעמה לומ
 תלרבק ,תינושארה
 תוראהו תורעה
 םושי ,חוקלהמ
 ,תוראההו תורעהה
 'וכו .םיפסונ םינויד

 הירואתה

 תורוש בתוכו גומלא רמ י"ע ,(ל"נה הרקמב סקודרפ)
 .ולא

 תואלבט לש הריציהו הרדגהה היה ןושארה בלשה
 ,תוחוד ,םיכסמ :ןוגכ) םהילא הוולנה לכו רזעה
 ןויפא ,תוזוחמ :םה רזעה תואלבט .(המודכו
 רעש ,(תויולעו זול ללוכ) םיטקייורפ יגוס ,םיטקייורפ
 .דועו ,דוסי ינותנ ,(תיעבטמ-וד איה תכרעמה) רלוד

 תלבט תא םיקהלו רידגהל חיה ינשה בלשה
 בושיח) הילא םירושקה םיכילהתה ,םיטקייורפה
 תויולעה תסירפ ,יוצר סויס ךיראת יפל הלחתה ךיראת
 לעופב םינותנ יפל םיינדי סינוכדיע ,םינשל
 תוחודהו סיפרגהו ,(דועו ,םימייק םיטקייורפל
 ונשגינו ,םיטקייורפ רפסמ הלבטל ונדלקה .סייסיסבה
 חוקלל בשחמה סע

 האר ,תישחומ תיסיסב תכרעמ וינפל האר חוקלה
 רידגהו ,תויטרקנוק תורעח ריעח ,תוירשפא תוקופת
 ,םיפסונ םיפרגו תוחוד

 האר חוקלה :םיטופסיפ סוש ויה אל וז הטישב
 .םייטרואת םינויד םייקל ץלאנ אלו ,לבקי המ קוידב

 בלשב .חוקלה תושקב סושיי היה ישילשה בלשה
 ,תוחודה ,תואלבטה לכ לש הריפתה העצבתה הז
 .תחא הליבחב םיכלהתהו םיכסמה ,םיפרגה
 לש הספדהה העצובו ,תכרעמל ודלקוה םיטקייורפה
 .תכרעמהמ תוקופתה לכ

 ,ביצקתה רפס סע ונעגה תוקלה סע האבה השיגפל
 םיטקייורפל ויתורעה תא ריעה תוקלה .הנכותחו
 קודבל היה ןתינו ,הנכותל ודלקוה סה דיימו סינושח
 .ביצקתה לע םתעפשה תא סא-[זאט

 םוכיס

 :תכרעמ חותיפל תצלמומה הטישה ןאכ תגצומ
 תואלבט) םיסיסבה םיללכה תרדגה רחאל דיימ
 ,ק6-ה לומ בשייתהל שי ,שיואה שיא 'ע (םיכילחתו
 דלש תא דחיב סיקחלו ,סימושיי ללוחמ \ר וילעשכ
 -ה לומ םיעצבמ חוקלה סע סינוידה לכ תא .תכרעמה
 תכרעמה תא ןיעב האור תוקלה רשאכ 6
 סע םינוידה סות רחאל .החותיפב תומדקתההו
 חותיפל תשגל ןתינ ,הרוגס תכרעמה תרדגהו ,חוקלה
 .המצע הנכותה

 ףאו חותיפ ילכב עצבתהל לוכי הנכותה חותיפ
 .דלשה סקוה הילעש וזמ ןיטולחל חנוש המרופטלפב

 המלשההו הריפתה ידי לע עצבתהל סג לוכי אוה :
 תריחבב .םימושיה ללוחמ לע ,רמגומה רצומל דלשהש
 לוקשל יאדכ ,תכרעמה רדגות וילע םימושיח ללוחמ
 לע חנכותה לש יפוסה חתותיפל תויורשפאה תא םסג
 .ללוחמ ותוא

 א ק-(. תרבח לכנמ אוה לאיתיא ןיעמ
 מ"עב בשחמ תוכרעמ



2 7 

 או ל

// 0 
 וינכות |

 תונכותו =
 .תונושה תונכותה יגוס ןיב םילדבהה יבגל םילאוש םיבר

 .דועו ,עטט]וש כ0תוגומ-כ תרדגומה תינכות יהמ ,5\ 36 גז6 !המ

 .הז עגרבו ,ןאכ - םלוכ תא תוצרלו תונעל הסננ

 םדק דורמנ

 (8/(501ז6) הנכות

 תא תללוכ (501שג6) הנכות הלימה

 לע (אל םג םימעפלו) "ץר"ש המ לכ

 אוה הנכותמ ךפהה .ךלש בשחמה

 רושקה לכב .(11ג:6ש4:60) הרמוח גשומה

 "השק" רבד לכ אוה הרמוח ,םיבשחמל

 ומכ ,הנתשמ אל (ללכ ךרדב) רשא

 רובשל לכותש ןבומכ .ךסמו תדלקמ

 דיגהלו םיקלח ינשל ךלש תדלקמה תא

 ךרדב) הז רבד ךא ,התנתשה איהש

 .ליגר רבד וניא (ללכ

 וא ,(50₪) *ךר" רבד לכ איה הנכות

 וא חנתשמש רבד - תורחא םילימב

 ללוכ הז גשומ .ותונשל רשפאש

 הווצא יצבק ,םינותנ ידסמ ,תוינכות

 .'וכו םיכמסמ ,םייפרג םיצבק ,(8306ח)

6% 

 .דועו דוע ךישמהל הלוכי המישרה

 הניא םלועל תינכותש רמאל לכות

 תינכות לכ בשחמה ךותב ךא ,חנתשמ

 קסידה ןמ תרבוע תינכות לכ .הנתשמ

 איה .בשחמה ןורכז לא (טקסידה וא)

 רחא סוקמל דחא סוקממ רובעל הלוכי

 לא שדחמ בתכהל וא ,ןורכזה ךותב

 .קסידה

 תוינכות" ללוכ הנכות גשומה

 ,"תוירוביצ תוינכות" ,"תוישפוח

 לש רחא גוס לכ וא "המגדה תוינכות*

 םימייק ךא ,תונכות ןה הלא לכ .תינכות

 תונכותה יגוס ןיב םייתוהמ םילדבה

 .סינושה

 (?זספז8חו5) תוינכות

 רבד לכ אוה תינכות הלימה שוריפ

 ןיא דוע לכ ,תאז .בשחמה לע "א רשא

 בהוא ילש לותחה .תיבב סילותח ךל

 ךא ,(תיבב ינניאשכ) בשחמה לע ץורל

 .תינכות וניא טלחחב אוח

 לש םיכרעמ תוללוכ תוינכות

 תא תונווכמו תוליעפמה תוארוח

 אל .תונוש תולועפ עצבל ךלש בשחמה

 השוע (תינכותמ לידבהל) הנכות לכ

 םיכמסמ ,םינותנ יצבק ,המגודל .תאז

 לע "םיצר" םניא בשחמ תונומתו

 לכ .תוינכות ןניא ךכיפלו ,בשחמה

 לכ אל ךא תונכות ןח תוינכותה

 לכש הדימ התואב תוינכות ןה תונכותה

 סדא ןב לכ אל ךא סדא יינב םה סירבגה

 .רבג אוח

 קייודמ אוח "תינכות" הלימח ןבומ

 תמויס לעב ץבוק איה תינכות :ידמל

 םיללוכח חלאכ שי .00% וא 5

 תמויס ילעב םיצבק סג וז תרגסמב

 הווצא יצבק סצעב םהש ןוויכ ,8

 .בשחמה לע "םיצר" רשא

8% 

 תונכות ,תוירוביצ תוינכות

 תונכותו המגדה תונכות ,תוירחסמ

 תולוכי ןה ךא תונכות ןלוכ ןח תורש

 .תוינכות ,תויהל אל וא ,תויחל

 תירוביצ הנכות
 (ונ116 כ0מו91מ)

 תחורא" איה תירוביצ הנכות
 תנגומ הניא איה .תונכותה לש "סניחה
 תישפוח איה הנכותה .םירצוי תויוכזב

 לע הלועה לכל התונשל ךדיבו ןיטולחל

 ידיב" איהו הלבגמ לכ הל ןיא .ךחור
 ."רוביצה

 ללכ ךרדב איה תירוביצ הנכות
 .וזכ תויהל תבייח הניא איח ךא תינכות
 בשחמ הנומת רוציל לוכי ,לשמל ,ןמא
 .רוביצה תושרל התוא דימעהלו

 לש האצותה איה תירוביצ הנכות

 ו



 םיבשחמה יצרופ לש םתוליעפ

 וריבעהו תוינכות ובתכ ולא .םינושארה
 ונשיש ידכ םירחא םיצרופ ידיל ןתוא
 םויהו ,זא היה הז .ןתוא ורפשיו
 .םינוש תצק םירבדה

 םא :תירקיע תחא היעב הנשי

 ,דחא לכ ידיב תונתשהל הלוכי תינכות

 הבוטל אוה יונישה סא תעדל לכונ ךיא

 ךכ התוא הניש והשימ ילוא !הערל וא

 .-העורג היהתש

 לולכ וניא הנכות לש רחא גוס ףא

 וליפא ,תוירוביצה תונכותה תרגסמב

 םירצוי תויוכז לש העדוה ןיא סא

 תוינכות קר .התצרה ןמזב תנרקומ

 תוינכות ןח שרופמב תאז תורמוא רשא
 .תוירוביצ

 רתויב תומסרופמה תוינכותה

 תוצפומה ולא ןה תוירוביצ תוינכותכ

 רגאמב 76 א/!גַקטוח6 ןיזגמה ידי לע

 .ולש עדימה

 תישפוח הנכות
(66/816/) 

 חנכותל המודב ,תישפוח הנכות

 ךא ירמגל תישפוח איה ףא ,תירוביצ

 .תלעב איה תישפוח הנכות .דחא לדבהב

 ןיא יקוח ןפואבו םירצוי תויוכז

 התאש אוה רבדה שוריפ .התונשל

 תינכותה בתוכש המ קוידב לבקמ

 .לבקתש ןווכתה

 הנכותמ רתוי בוט הנכות לש הז גוס
 הנימא ךא ,תישפוח ןיידע איה .תירוביצ
 תישפוח הנכות לש בתוכה .רתוי
 ,חנכותה לע חטילשה תא וידיב ריאשמ
 תא ץיפהל רתומ ימל טילחמ אוה
 יפמל עידוהל ףא ול רתומו ,הנכותה
 .הנכותה תצפה תא קיספהל םיוסמ
 םיתיעל תושמשמ תוישפוח תונכות
 ןהש ןוויכ !המל .תמוסרפ תונכותכ
 לש תורחא תונכותב ןיינע תוררועמ
 רמאנ אל םלועל ,חתעמ .בתוכ ותוא
 םצעב רשאכ ,"תירוביצ הנכות*
 ויתישפוח חנכותיל סינווכתמ

 1992 ףרמ

 המגדה תנכות
 (6ת10ו/ 316)

 ללכ ךרדב איה המגדה הנכות

 רצומ לש המגדהל הנכות תליבח

 הנכות תחתפמ הרבח ,אמגודל .ירחסמ

 רוביצהש הצורו סינותנ ידסמ לוהינל

 ויתונוכת תא ,רצומח תא ריכיו חארי

 ,חצור הניא חרבחח .אוה בוט חמכו

 אלל ומצע רצומה תא ץיפהל ,ינש דצמ

 הסריג חרבחח הציפמ ,ךכיפל .םולשת

 קר תעצבמ רשא הנכותה לש תלבגומ

 קר תלהנמ ,לשמל .הדובעה ןמ קלח

 .חמלש חנש סוקמב דחא שדוח

 תויוכז תלעב איה חמגדה הנכות

 תצפהב תטלוש הרבחהו םירצוי

 רוסא וא רתומ ימל תעבוקו הנכותה

 ןכ םג איה וז הנכות .התוא ץיפהל

 דציכ רוריבב תוארל לכות ךא תישפוח

 וא תישפוח הנכותמ תלדבנ איה

 הלוכי הניא אה .תירוביצ הנכותמ

 הניא איהו תירוביצ הנכותכ תונתשהל

 .תישפוח הנכותכ המלש חנכות

 בוט ןויער ןה חמגדה תונ-יח

 ןויערה .ידמ בוט אל ךא ו ,ייעב

 ךיא גשומ ךל שיש אוה ירקיעה

 ,תדקפתמו תיארנ האלמה הנכותה

 המ רוריבב תאז תעדל לוכי ךניא לבא

 הנכותה תא הנקתו םלשתש דע לבקת
 .האלמה

 הכנ הנכות

 ((ז1קס16ו8176)

 הנכות ושוריפ "הכנ הנכות" גשומה

 תדקפתמ הניא חליחת הנווכב רשא

 .ללכ תדקפתמ הניא וא האלמ הרוצב

 ,עורג ןויערכ עמשיהל לוכי הז רבד

 םישנא חמל ,ןכב .חזכ ןכא אוהו

 !תוכנ תונכות םיבתוכ

 םישוע תוכנ תונכות םיבתוכה ולא

 ,הנכות בותכל םיצור סהש ןוויכ תאז

 ושכרי ןכא םירחא יכ םינימאמ אל ךא

 תא םיליבגמ סה ןכל .הנכותה תא

 ךכ חתוא םיבתוכו חנווכב חנכותה

 הצור התא סא .דובעי אל" והשמש

 .םלשל ךילע - יוארכ לעפת חנכותהש

 איה חכנ תינכותל תמסרופמ אמגוד

 ןוילג לש שדוחה טקסיד) 652 תינכות

 הלעפה תויורשפא תענומ רשא 2

 רובע סולשת רחאל דע תומיוסמ

 ,לשמל ,ןה תורחא תואמגוד .תינכותה

 דע וב חצנל לוכי ךניאש קחשמ

 סילילמת דבעמ וא ,ורובע סלשתש

 תונכות .ותוא שוכרתש דע סיפדי אלש

 םישמתשמ ידי לע םיתיעל תונקנ תוכנ

 ןיידע אוח יללכח ןויערה ךא סידדוב

 תינכות בותכל קיפסמ השק .עורג

 הל סורגל ילבמ םג יוארכ תלעופש

 ."תוכשל

 "שארמ-םלש" תונכות
(0 31508 ) 

 סחייתמ "שארמ-סלש* גשומה

 שוכרלו םלשל ךילע רשא תונכותל

 תונכות .ןחב שמתשחל זא קרו הליחת

 תונכות" םיתיעל תוארקנ הלא

 תיפותיש הנכות סג לבא "תוירחסמ

 .תירחסמ הנכות איה (50316ש810)

 ךא "ףדמ תונכות" תוארקנ ןה םיתעל

 םיתיעל תורכמנ תויפותיש תוינכות םג

 - ושמתשמל ךירדמ סע חמ ."ףדמהמ*

 ךירדמ שי תויפותיש תונכותל םג

 תנכות תיב דיחיה לדבהה .שמתשמל

 אוה "תיפותיש" הנכותל "שארמ-םלש"

 לש הרקמב .ןרובע םלשמ התא יתמ

 ינפל חסנמ" חתא תיפותיש חנכות

 האצמ אל הנכותה סא ."הנוק התאש

 לש הרקמב .סלשמ ךניא - ךיניעב ןח

 םלשמ התא "שארמ-םלש* תנכות

 ןח אצמת תינכותה םא ןיב ,שארמ

 .אל וא ךיניעב

 ולא תונכות ךפוה חז רבד סאה

 ,ןבור ףאו ,ןקלח .אל - ער רבדל

 ידכ הליחת סלשל קר ךילע .תונייוצמ

 .תאז אדוול

 תיפותיש הנכות
(80 800 5) 

 רשא הנכות איה תיפותיש חנכות
 ינפל התוא קודבלו תוסנל לכות
 םילדבה רפסמ הנה .הרובע םסלשתש
 :תורחא תונכותל תיפותיש חנכות ןיב

3% 

 + 5 שי ש ָק

 ןכש ,תירוביצ הניא תיפותיש הנכות

 התונשל ןיאו סירצוי תויוכז תלעב איה

 תויה תישפוח הניא איה .יקוח ןפואב

 בייח רידס ןפואב הב שמתשמה לכו

 המגדה תנכות הניא איה .הרובע םלשל

 תויפותיש תונכות ןכש ,הכנ הנכות וא

 הלעפהה תויורשפא לכ תא תוללוכ

 .הלבגמ אלל

 הניא תיפותיש הנכות ,ףוסבל

 התא רשאכ ."שארמ-םלש" תנכות

 לש קתוע ,ונממ שכור וא ,<יפממ לבקמ

 םא ,םלשמ התא ,תיפותיש הנכות

 ךניאו הצפהה תואצוה תא קר ,ללכב

 בתוכ .המצע הנכותה רובע םלשמ

 לכ הז בלשב לבקמ וניא הנכותה

 בתוכ הב הדיחיה ךרדה .םולשת

 ותדובע רובע סולשת לבקמ הנכותה

 תוכז שכורו םלשמ התא רשאכ איה

 .(66קו5ש3גווסח) הנכותב שומיש

 רתוי תנגוה הנכות ןיא ,ונתעדל

 האצמ סאו ,םיסנמ .תיפותיש הנכותמ

 - הב שמתשהל סיכישממו וניניעב ןח

 ורייפ .םימלשמ

 תקלחמ להנמכ שמשמ סדק דורמנ
 רמאמה .ףי'צ תרבחב הנכות חותיפ
 צפוהש עטק לע ססובמ ןאכ אבוהש
 .ימואל-ןיבה ינורטקלאה ראודב



 סוקופב הני

 הספדהל רזע-תונכות 7

 תספדמהמ ץוח לכה
 ותוא קלחל סוקמב ףיצר ריינ לע תופיצרב 45011 בוק סיפדמ ןיידע חתא סאח

 ידכ 4501 <בוקל תספדמה טלפ תא ריבעהל םימעפל תשרדנ תא סאה זםידומעל ךלוה התא םאה

 הניא יהשלכ תספדמ םא דובעל תברסמ ךלש הנכותח םאה !תרחא הנכותב וליתשהל 9

 תספדמל םעפ ךלש הספדהה טלפ תא בתנל םימעפל שרדנ התא םאח !בשחמל תרבוחמ הע שב הפ ק ה תר הל

 תיעיבש תא ךירעהל עדי ,ולא ןיעמ תויעבב לקתנש ימ יתרחא תספדמל םעפו תחא

 .ןאכ תוראותמה רזעה תונכות \בוק תלוש התאש

 תויעבה .הספדה תויעבב תובורק םיתעל לקתנ (הסונמ וא ליחתמ) שמתשמ לכ תא סאה 1 תס פדמל

 ,תדבוע תספדמהש ןמזב בשחמב דובעל תלוכי רסוחל סרוגש גוסה ןמ תויחל תולוכי

 טלפה לש 4561[ בוק תריצי וא ,תואה לדוג יוניש ךרוצל תספדמל דוק חולשל ךרוצה םימעפל חותפל תבל אנ

 רחאמ ,205 תועצמאב טושפ ןורתפל תונתינ ןניא חלאכ תויעב .'וכו תספדמל חלשנש

 .עיצהל חמ הברה ול ןיא ,ת1ַ8ִאַז חדוקפח דבלמו 9

 ידיב תובר רזע-תונכות ובתכנ ,תונוש הספדה תויעבל יתודידי ןורתפ רשפאל ידכ דכ תספדמה רפס תא

 עונמל ,הספדהה ךילהת תא טשפל ודעונ הספדהל רזע-תונכות .םירשכומ םינתינכות לש דוקה והמ תעדל

 ידוק תשקה ומכ ,תוכבוסמ תויעב שמתשמה ןמ ךוסחלו בשחמה תונפתה דע ןמז זובזב

 / 0 !הלש תורצה תויתואה עצבמ וניא 205-ש רחאמ ,רתוי ןהמ דרפיהל לכות אל ,ןהב שמתשת םא .'וכו תספדמ
 יללכה תלחש גוסמ תונכות ,דחאה :סיגוס ינשל תוקלחנו תוישפוח ןח תונכותח לכ

 ןהילעב ידילע ומרתנש ,שומישלו הצפהל תוישפוחה תונכות ןהש ,(קטל1וס 6סחוגות)

 .חרומת לכ אלל רוביצח שומישל

 תונכות ןהש ,וזטס16 וא ,טי6ז-5טקקסח66 ,5031048:6 גוסמ תונכות ללוכ ינשה גוסה

 שרדנ עובק שומישל ךא ,לבגומ ןמז קרפל תישיא תוסנתהל ,דבלב הצפהל תוישפוחה

 ןמ הנוש ךרדב תוצפומ ןהש אלא ,רבד לכל תוירחסמ תונכות ןה ולא תונכות .םולשת

 ןריחמ .ןתשיכר לע םיטילחמ סרטב ,תוסנתה םשל ןהב שמתשהל תרשפאמה לבוקמה

 ,ךכ סג סלוא .רלוד 100 דע עיגמו רלוד 5 לש סוכס וא המורת ןיב ענ ולא תונכות לש

 .תוליבקמ תוירחסמ תונכותל סחיב דואמ םילוז הלא םיריחמ

 הפיקמה תוישפוח תונכות 70 לש תרחבנל ךירדמ רואל אצי םיבשחמ-סוקופ תאצוחב
 .ןמצע תונכותה תייוולב קוושמה ,ליתתמח שמתשמל סיבושח סיאשונ

 טווינ ,הקיחמ ,טמרופ ,הקתעח תונכות :םיאבח םיאשונב תונכות תואצמנ תרחבנב

 ,(ןאכ שגומה רמאמה) הספדה ,תוזורחמו סיצבק שופיח ,םיטסקטב לופיט ,תוירפסב

 תקוזחת תכרעמה בצמ לע חוויד ,ךסמל רזע ,םישקמל רזע ,עדימ תחטבא ,םססק

 תונכות ןה ולא .ןגוסמ תולועמ תונכותכ ורחבנ תונכותה לכ .סוריו-יטנאו בשחמה
 .ליחתמל לודגה ןנורתי ךכבו ,הלעפהל תוטושפח

 .סוקופ תאצוהבו ,םיבשחמו םישנא לש טפי'צ תרגסמב תרחבנה תא גישתל ןתינ
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 לכה תלחנ תינכותה :תויוכז

 6 .תטפדמל סוקמב ךסמל הספדה בותינ :;רואית
 .בשחמה לש שדחמ לוחתאב אלא ,ןורכיצהמ תינכותח תא ריסחל ןתינ אל .ךסמל טלפה ףרומ ,לעופבש דועב ,בשחמל תספדמ תרבוחמ וליאכ תולעופה תוינכותה תא *המרמ* תינכותח .דבלב םיתב 0 תספותה ןורכיז תנכוש תינכות :תונוכת
 .ןורכיזל וז תינכות ןעטתש רחאל הליעפהל לכות ,ךכמ האצותכ תלעופ חניא חב שמתשמ חתאש תינכותהו תספדמ ךתושרב ןיא סא :פיט .ספדות אלו ךסטמה לא רבעות ,תספדמל חלשיתש הספדה לכ .ןורכיזל תינכותח תא תנעוט הדוקפה .קקד256% :הלעפה
 .ללכה תלחנ תינכותח :תויוכז
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 תונקל
 ?תונקל אל וא

 גצומה תויהל לולע סויה לש לולכישה איש

 שוכרל יאדכ םאה .בורקה דיתעה לש ינואיזומה

 !יתמו ?השדח הנכות ץירהל ידכ רתוי השידח הרמוח

 רגרבנדיורפ ןועמש ד"וע

 ,שפנ ןובשח לש הנש םיבוטו םיברל השמיש רבכמ אל הז המייתסחש 1990 תנש

 .ונייח לש דרפנ יתלב קלחל ישיאח בשחמה ךפה וב רושע לש ומויס תא חנייצ וז חנש

 זא חיחש ישיאה בשחמח תא סתושרב וקיזחח סידדוב קר רושע ותוא לש ותישארב

 .לטובמ אל ריחמ ות לעבו םימי לוע

 ןורכיז תפסות סעש ,וימאותו 421.5 1[-ה בשחמ היה םימיה סתוא לש בכוכה

 סקלחו ,זא ורצונש םימושייה לש סתצרה תא ורשפא ולא תונוכמ .48-ל ועיגה

 .ןורכיזה תלבגמ סע ער אל ורדתסה

 חדיריב חתוולש ,וימאות תצופת רקיעבו ,ותצופת ,קושל [8א1-ש6 לש ותסינכ

 תפיחד חנכותה תישעת חקינעח חל ךרד תצירפ קפס אלל ויה ,םיריחמ לש תיטסרד

 םלוכש םוסחמל - טרדנטסמו ,טרדנטסל 640% לש ןורכיז ךפה רצק ןמז ךות .המוצע

 לכ סע וחתפנש תויורשפאה תא סות דע ולצינ ןכרצל ועצוהש סימושייה .צורפל וסינ

 .יפקיהה דויצהו הלעפהה תוכרעמ ,הנוכמה לש לולכיש

 ,הלעמו ינימ יבשחמ לש תידעלבה סתלחנכ וארנ רושעה תליחתבש ,סימושיי

 דויצ ,תוימוקמ תותשר .ורקימה יבשחמ לע החלצהב תוצרה הנכות תוליבחל וכפה

 סישדח סיקפוא סויכ םיחתופ םייקנע עדימ ירגאמו םינוש םיבשחמ ןיב תרושקת

 .םיישיאה םיבשחמב םישמתשמה ינפב

 תדלקמה יטבוח וא) טעב םיכשומלו תודיתעה יזוחל הרופ רכ השמיש 1990 תנש

 הסנמ ונונגסב דחא לכ רשאכ ,דיתעב ונל הפצמה לש הנומת רוצילו תוסנל (סהינימל

 .הנכות-חרמוח לש חאלנ יתלבה ךודישח תובורקח סינשב ונרובע חשעי חמ ראתל

 השעמל יכ סויכ רמול ןתינ ,ינוידבדעדמ רדגב איהש האובנב ןכתסהל ילבמ

 תוססובמ תונוכמ ,חטשב הקצומ הדבוע םה 386-ה ידבעמ .קפואב הארנ רבכ דיתעה

 קר יכ םירכוז דוע ונתאמ המכ .חתפב קפדתמ רבכ 586-הו קושל רבכ תורדוח 6

 12 וא 10 לש דבעמ תויוריהמל עיגחל ידכ "וברוט* יסיטרכ ונל ועצוה םושלש לומת

 יבשחמ רשאכ תיסחי תיטיאל רבכ תבשחנ צ"הגמ 20 לש תוריהמ םויכ וליאו צ"הגמ

 .צזחגמ 50 לש תונוכמ קושל ואצי רבכ וטדוט-ואו צ"חגמ 33 תויוריחמב סיצר סויח

 תורחתב דובכב תדמוע ,חמצוע תבר חישעת קפס לכ אלל 'הנכותה תיישעת

 .הרמוחהישודיח ידי לע םיעצומה סיכלוהו םילדגה םיבאשמה לוצינל תקסופ יתלבה

 תושישק תונכות לש תומדקתמ תואסריג וא 'ונל תועצומה םירקבל תושדח תונכות

 םיבשחמה לש שדחה רודב םיאצמנה םיבאשמה תא סות דע תולצנמ ,תובוטו

 .םיישיאה

 המדיקח לש סליכא בקע ןאכ קוידב אצמנ שמתשמח לש תוארח תדוקנמ

 תוינללז ןהש תוליבח ללוכ וגל תעצומה הנכותה לש שדחה רודח .ונישאר לע תכתינה

 וא 05/2 תמגוד תוינשדחה הדובעה תוביבסו הלעפחה תוכרעמ .תויניצר םיבאשמ

 ךכ .ןהב עפושמ וניא עצוממח שמתשמה רשא סיבאשמ תוינכרצ ןח וא/זאשסואפ 0

 .תושדחה סושייח תונכות םג
 קוקז ןכא ריבסחו ליגרח שמתשמה םאה ,ןוחבלו עגרל רוצעל תעח קוידב וז

 תא שוכרל יותיפה .ונישאר לע תופיערמ חרמוחחו הנכותח תוישעתש עפשח לכל

 ימינ לע טורפל םיסנמ םימסרפמו סיזירז תוריכמ ינכוסו ,בר וניה קושה ישודיח

 המ קוידב סה השידח הנכות וא םיבאשמ ריתע בשחמש ונענכשלו וללה יותיפה

 לכ סע תודדומתה לש המישמה סצעב תלטומ ,םישמתשמכ ,ונילע .ול םיקוקז ונאש

 תיביטקייבוא הקידבל םישורדה םילכב סידיוצמ ונא דימת אל רשאכ וללה סייותיפה

 .ןיינעה לש

 רתוי השידח הסריג וא ,םיבאשמ תללוזו חשידח חנכות שמתשמל תעצומ רשאכ

 תיאדכ תמאב םאה בטיה ןוחבל וילע המוש ,הסונמ רבכ אוה הב תינכותה לש

 העקשה לע סג רקיעב אלא ,אפוג וז השיכר לע קר אל רבודמ .תבייחתמה העקשחה

 .תשדחה הנכותה לש םיבאשמה תושירד ידי לע תבתכומה הרמוחב תפסונ

 ינרצי יעבט ןפואב .השיחמהל תנמ לע היעבה תוהמ תא רתוי תצק טרפל הסננ

 לכ םע תוחתפנה תויורשפאל סמצע סימיאתמ ,תרחא הישעת לכב ומכ ,חנכותה

 סהילע תולקמה תופסונ תויורשפא עיצהל םהל רשפאמ הז םסרוג .הרמוחב לולכש

 םיעיצמ םה ךכ .םיביריה םע תורחתהל סהל תורשפאמו ידיתעה הנוקה יותיפ תא

 רקיעבו ,הרמוחה לש (00./208-ל השירדה רשאכ תויצפוא לש עפש ,סינכרצה ,ונל

 תא השיגדמה תמוסרפב םיעיפומ דימת אל ,ךכב תוכורכה תויפסכה תואצוהה

 .השדחה הנכותח לש תונורתיח

 םיבשחמ לש יניצר שמתשמ לכל טעמכ תרכומה המגוד ידי לע ונירבד שיחמנ

 סיקסידבו םיצבקב לופיטו לוהינל הדובע ילכ הניה 2010015-ה תנכות .םיישיא

 ייח לע לקמה בושח ילכב רבודמ .430 תסריגל דע הסריגל חסריגמ ללכתשהו ךלהש

 הנכותה תא וכפה ,7.0 תינכדעה הסריגל דע חיתובקעב ואבש ולאו ,500 תסריג .ונלוכ

 .תיעוצקמה תונותיעה לכב וחבשב בתכנ תוברו ,המצוע רתוי דוע םא ילכל

 רופישה תויאדכ לש שפנה ןובשח תא ומצעל השע אוהד ןאמ סאה ,איה הלאשה

 ןיבל הלעפהה תולקבו םיעוציבב תפסותה ןיב סחיה בושיח ידי לע םיעוציבב

 רודה" ןמ הנוהחאה) 430 תרודהמ דועב .ךכ םשל םישרדנה םיפסונה םיבאשמה
 ןוסחא חפנ תספות 7.0 תסריג ירה ,356% לש קסידה לע ןוסחא חפנל הקקזנ ("ןשיח
 !הגמ השולשמ הלעמל לש

 ,חפנ א-ל ריחמ לש סחיה דרוי רקיעבו םידרוי םיקסידה יריחמ וב ןדיעב םג

 ןנוכתחל שיו אלמ טעמכ קסידח םא רקיעב ,וזכ תפנ תפסותל דבכנ ריחמ שי ןיידע

 ותושרב םא יכ ארוקל ריכזנ תועמשמה תא שיחמהל תנמ לע .שדח קסיד תשיכרל
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 15-מ הלעמל איה חשדחה הסריגה תנקתהל תשרדנה תפסותה ירח ,20% לש קסיד
 .קסידה לש ללוכה וחפנמ זוחא

 תושדח תורודהמ לש ןוסחאה יחפנ תא הוושנ סא ונינפל רייטצת המוד הנומת
 סג .תונשיח לש ולא לומ ,אספדסא שו[ זמ ומכ תורחא תוירלופופ תוינכות לש
 תספות 205-ה לש 5 הסריג .הז ךילהת ירחא תרגפמ הגיא המצע הלעפהה תכרעמ
 .לשמל 33 תסריגמ המכ יפ לודגה ןוסחא חפ)

 תועדוחב םתסה ןמ ולקתנ ,השדח הנכות ןיקתהל וסינש ,ונתאמ םיטעמ אל

 רשא סירסמ ולאב אצויכו "אפ הה(דמא] 158 5746 סט 0 א[מאו0הץ" חסונ

 וחיטבה הילע הנכותה תשיכר תרומת בוט ףסכ ונמלישש רחאל וגתוא םיספות דימת

 .תועבגו סירה ונל

 םייטנבלרה םילוקישה

 ,התופירח אולמב ןוידל ןאכ תדמעומה תיזנכרמה הלאשל ונא םיעיגמ ןאכו

 ,םיפסונ םיבאשמ עיקשהל יאדכ סאה :ומצע תא לואשל שמתשמ לכ לעש הלאשה

 אמש וא ,תמדקתמ הסריג וא השדח הנכותב ליעי שומישל םישרדנה ,םילוז םניאש

 .הכ דע תונמאנב ונתוא השמישש הנשיה הנכותב וניכרצל ונל יד

 סע םירקבל תושדח סהיניב םירחתמ ,לשמ ךרד ,םילילמתה ידבעמ ינרצי

 תירבעה יבתוכ קושב ןה תמייק וז העפות .רתוי םימדקתמ םילכ תולעב תואסריג

 לעופבש םינרצי לש העפותב סג ראב םילקתנ וגא םיתעל .ימלועה קושב סג ומכ

 השדח חרודהמ שוכרל ,ופסכ בטימ תא סלצא ריאשהש ,שמתשמה תא םיצלאמ

 .תומדוקה תורודהמב הכימתה תקספה ידי לע רתוי

 ,המצעשכל תימיטיגלח ,ןרציח לש ותשירד יפל סולשתב רבודמ הזכ חרקמב

 ,תפסונ חרמוחב תשרדנח העקשהב םיתעל םג רבודמ .הטריגה תפלחה רובע

 תבסהל ,השדחה חסריגה דומילל שרדנה ןמזה לשמל ומכ םיפסונ םיבאשמבו

 יתלב הרוקת רדגב סח ולא לכ .חשדחה הנכותל תולגתסהלו סימייקה םיצבקה

 הסריגב רבודמ סא סג ,תרחאל תחא הנכותמ רבעמב דימת חכורכה ,תענמנ

 .רתוי תמדקתמ

 ןמ םישרוד ,הז חטשב הנורחאה הלימה סהש ,םייפרגה םילילמתה ידבעמ

 - לועפל תנמ לע םיאתמ גצו (הלעמו 804) םימדקתמ הגוצת יסיטרכ םג שכורה

 לש םיריחמה תדירי רחאל םג ,שדוקה ץרא יריחמב רקיעו ללכ םילוז סניא ולאו

 ןורחאה ןמזב הרמוחה

 םניא םילילמתה ידבעמב םישמתשמה לש 80%-כ יכ עובקל סינכומ רבד יעדוי

 ונימי לש תומדקתמה הנכותה תוליבח רשא תונוכתה לש 20%-מ רתוי םילצנמ

 םשל בשחמ םיליעפמה סידרשמב רמולכ - חטשב השענב יוצמש ימ לכ .תועיצמ

 ןכות וא ,םיילוש תורעה תריצי לש תונוכת .וז העפותל יאדווב רע - םילילמת דוביע

 לכ ןיא ליגרה דרשמל ךא - סירפס וא תויעדמ תודובע בתוכש ימל תובושח ,סיניינע

 .ולא תונוכתב שומיש

 יראה קלחב יכ אצמי ,אמגודל ,ןובשח יאור וא ןיד יכרוע לש םהידרשמב רקבמה

 ידבעמב תמייק וזש ףא ,גוזימה תיצפואב שומיש לכ סלועמ ושע אל ולא םידרשמ לש

 שומיש השענ םהב םידרשמ .םינש שש תוחפל הזמ תיטרדנטס הנוכתכ םילילמתה

 לש בר רפסמב .סרפסי רענ - םינוש תונולח ינשב םיכמסמ ינש תגצה לש היצפואב

 ןלולכש רקיעש ,הנכות לש תושדח תואסריג ושכרנ יכ רקבמ ותוא אצמי תונקתה

 הנכותה תקופת .רטילה תוספדמ לש תומדקתמה ןהיתונוכת תא לצנל תורשפאב אוה

 .תרטרטמ הפינמ תספדמ לע סיתעל וא תוכיס תספדמ לע תספדומ תויהל הכישממ

 והז סנמא .םימושייה יללוחמו םינותנה יסיסב חטשב םג םירבדה ינפ םה ולא

 איה הנכותה ישודיח לוצינל חיטנח ןכ לעו ,תויחמומ רתיל שמתשמה שרדנ וב חטש

 ולכי כג 1/ תסריג תחת םיצרה םימושייה ןמ לודג קלח ןיידע ךא ,רתוי הבה
 .עטאפס 111 708 תסריג לע םג ,תוליעי רתיב םג םיתעל ,ישוק אלל לועפל

 קושל .הרימחמו תכלוה שמתשמה ינפב תבצינה היעבה ולאה סימיח סצעב

 אלא ,הרמוח תפסות קר אל תובייחמה תורפושמ תואסריגו תושהח תונכות תועיגמ

 תומדקתמ חלעפח תוכרעמ םישרודה סימושייל ונתנווכ .תפסונ חנכות תשיכר םג

 \/זואפסוא8 תחת םיצרה סימושיי תמגוד ,םיבאשמ תוללוז הדובע תוביבס וא

 .תיניצר העקשהל השדחה םושייה תנכות שכוה תא םיבייחמהו

 ינורטקלאח ןוילגה לש 123/0 תסריג תא ימלועה קושב סויכ העיצמ סוטול תרבח

 4/8 תוחפלו 05/2 הלעפה תכרעמ ,הלעמו 289 דבעמ תשרוד וז הנכות .הלש עודיה

 1992 \רמ

 ,ןבומכ .הלעפהה תכרעמ ידי לע םישרדנה 2/88-כ לש סומינימל ףסונב ,ןורכיז לש

 05/2 הלעפהה תכרעמ יכ ןייצנ רגסומ רמאמבו) םדקתמ יפרג גצ םג שרדנ
 טעמכ יבגל .(8א18-כ לש ןוסחא חפנ המצע איה תספות - 3.1 - חנורחאה התרודהמב

 רתוי הברה תבייחמ סוטול לש וז הסריג תשיכר יכ קפס ןיא ,עצוממ שמתשמ לכ

 תויאדכ תלאש התופירח אולמב תבצינ ןאכו .השיכרה ברע ול שיש הממ "הנוכמ*

 .הקסעה

 שכרית יכ ריבס שמתשמ ףא לש ותעד לע הלעי אל ,א11אא\/₪-ה סוחתב

 קימעמ לוקיש אללו ,יעוצקמ תוכרעמ חתנמ לש תקדקודמ הניחב אלל הנכות תליבח

 םגרתל ךיא עדוי תוכרעמ חתנמ לכ .תיפסכה קר אלו - תולעה לומ תונורתיה לש

 סינתינ אל ולאשכ ףא ,תבשחוממ תכרעמ לש תונורסחו תונורתי םיילכלכ םיחנומל

 .םילקש וא םירלוד לש סיחנומב רישי סוגרתל

 ןבומכ .ישיאה בושחמל עגונה לכב ףא ולא תונורקע סשייל ךרד אצמנש יוארה ןמ

 ינפל תוכרעמ חתנמ לש ויתורש תא רוכשל ישיא בשחמ לעבל עיצהל ישעמ הז ןיאש

 ןמ רתוי ההובג היהת ,םתסה ןמ ,תולעה .הסריג תפלחה וא הנכות לש השיכר לכ

 םילכ הזכ שמתשמל תתל שי הז סע דחי .הלוכ הקסעה ןמ םישרדנה םיבאשמה

 .ןניקסע סיישיא םיבשחמב רשאכ םג ,םיינכרמה םילוקישה תא ןובשחב איבהל

 יאדכ דבעמ הזיאלו ןמאנהו שישקה 8088-ה דבעמ תא ףילחהל ןמזה עיגמ יתמ

 ,ןויערה לע ירמגל רתוול יאדכ ילואו !םומינימכ יוצרה הרמוחה טרפמ והמ !תולעל

 אצויכו הלאכ תולאש לע וסויכ ונידיב שיש המ סע דובעל ךישמהלו המ ןמזל ותוחדל

 םשל .הרמוח לש השיכר תבייחמה השדח הנכות לש השיכר לכ ינפל בישהל שי ןהב

 .אשונה תניחבל דוסי יללכ הרשע ונחסינ ךכ

 !שוכרל המ

 יאדכ ןכא יכ הנקסמל תעגהו םירומאה םיללכה תרשע תא תלקששמ ,וישכע

 התבחרה וא ךלש הנשיה הרמוחה תפלחהמ תבייחתמה תיפסכה האצוהל סנכהל ךל

 סיטרכ תא ףולשל וא קישה לע סותחל רחמלו הנפדח ירז לע חונל לוכי ךניא ןיידע

 .שוכרל ךל יאדכש דויצה לש היצרוגיפנוקה לע טילחהל ךילע תעכ .יארשאה

 שיש םירבדה ירקיע תא איבהל הרצקב הסננ .סינווגמ סה םילוקישה ןאכ םג

 בשחמ תכרעמל ליעיחו יופצה םייחה ךרוא תא בשחל גוהנ היה רבעב .ןובשחב איבהל

 תופיכת יכ חיכוה ןורחאה רושעה ןויסנ .רתוי ףא <ראה יריתמבו ,םינש שמח ןבכ ישיא

 ךות ונשייתה ישיאה בושחמה תוכרעמ לעופב יכו בישחתה תא הכירפה םילולכשה

 ,בורקה דיתעב ונל סיחטבומה םייונישה לש יפצה רואל .הזמ תוחפ ףאו םינש שולשכ

 ןמ אוה יוניש לוחי םאו יחכונה רושעב הז בצמב יוניש לוחי יכ חינהל דוסי סוש ןיא

 .רתוי חריהמ תונשייתה לש ןוויכב היהי םתטח

 יכ הנקסמל שמתשמה עיגמ סא ."המידק תחא הבשחמ* אוה וננינעל בהזה ללכ

 בטיה ןוחבל וילע המוש ,ודויצ תמר תא רפשל וילע תמדקתמ הנכות תצרה םשל

 הלש הרמוחה תושירדש תרחא הנכות שוכרל הצרי רצק ןמז ךותש יוכיסה חמ

 אל הז תשכרש דויצ וב בצמל ךמצע ןרמתלמ ענמהל הסנת סלועל .רתוי תוהובג

 .רצק ןמז רחאל רבכ ךיכרצ לע הנוע וניא ךבכמ

 בורקב קקזת יכ יופצ סא וא 'וכו טוטרש ,הקיפרגב ךקוסיע ,לשמ ךרד ,םא

 דבעממ שלח ובילש בשחמב קפתסת לא - (01ד) תינחלוש רואל האצוה לש תכרעמל

 .ןורכז 28[ תוחפלו 04 ךסמ םע %

 תמר תא רפשל הסנ ,רתוי שידח דויצ שוכרל ךילע יכ הנקסמל תעגהו הדימב

 תימינפ תוריחמ לעב שדח בשחמ שוכרל ןויגה לש מש ןיא .םינבומה לכב דויצה

 השיגה תוריהמש 20%[ לש ךלש שישקה קסידה תא וב ןיקתהלו ,תיסחי חהובג

 תתונמדזהה הניה בשחמה תפלחה .תוינשילימ 100-80 תוביבס הענ ולש תעצוממה

 תוכיא ,קסידה לע ןוסחא חפנ רתוי ,ןורכז רתוי :םינבומה לכב דויצה תמר תא רפשל

 .ב"ויכו רתוי ההובג חגוצת

 טרדנטסה רשאכ תוהתומ רדגב וניה 20א1 לש קסיד יכ ונרבס םינש חמכ ינפל

 ףקה חכונ ,ילובג רבכ הז םגו 40אומ תוחפ לש קסיד שוכרל לבח סויכ .10א1 היה

 םיטרדנטסב הניה וז סאו קסידה לש השיגה תוריחמ תא םג קודב .ונימי לש תונכותח

 ןמז לעב קסיד .דבעמה תוריהמ תא תמאותו (תוינשילימ 28-מ רתוי אל) ונימי לש

 קושל אצי הזשכ 18% לש א-ה בשחמ תא םלה תוינשילימ 100 לש עצוממ השיג

 תוריהמ לעב בשחמ לש ונורגב סצעכ אהי אוח ךא צ"הגמ 477 לש דבעמ תוריהמב

 (6 דומעב ךשמה)
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 ₪ץ18-ב היהיש"ב 0

 2.01 הסריג...ב אס ד המהדת

 ,3281ו דובכל

 סינותנ לעמ םיבתוכ תועטבו ,201 חסריג ,1-2-3 לש ןוילגב םייונש םיעצבמש חיננ ,16 ןוילגב ןחכח לאכימ לש יתמגמח ורמאמ תא חמהדתב יתארק

 תא דבאל םיצור אלש ,איח היעבה .תונתשהל םיכירצ ויח אל ללכבש ,סיבושח עגופ ,ץימשמ ,לוועל םרוג רמאמה ."הקבדמ בשחמ לומ ירוקמ בשחמ"

 היצקנופ 201 הסריג-ב ןיאש תורמל .ןורחאה 33%6-ה זאמ ועצובש סינוכנה םינוכדעה םיבוט םיבשחמ תבכרהמ םיסנרפתמש סינוגה םישנא יפלאל קזנ סרוגו

 ,/1416 0סתולות6 קץ !אגתוס0/5קס0806-תגתק6 םירחוב :ןורתפ שי ,טח6666 לש ונקיו ונקש תוחוקל יפלא תואמ ישפט רואב דימעמ ףא בתוכח ראב

 .יתכונה בוקה םש תא סירחוב ךכ רחא .םיעוגפה םיאתה תובותכ תא םיסינכמו .3291! לש סייונמ סבור רשאו ,צראב םיבכרומה םיבשחמ

 התוא סקמיו ץבוקה לש הרומשה הסריגהמ ירוקמה עדימה תא הלדי 1-2-3 !וגניב ןודנה רמאמב בותכש חמ תא ןיטולחל רותסיש רמאמ בותכל חמשא-

 .ךסמה לעש קתועב .תויתמגמו עבצאה ןמ תוצוצמ תודבועהש ןוויכ

 יפסכ ןנח
 .ק(\/0 1 כ תכרעמ ,סנאראפ סקר דויצ ןאובי

 הפיח

 ההובג המרב תיעוצקמו תינכט הכימת .הרטמ לכל ,יפקיה דויצו םיבשחמ לש בחר ןווגמ

 ,םילעפמ ,לטניא ,תיריווא הישעת ,ןוחטיבה דרשמ :םהניב םיצורמ תוחוקל יפלא

 ..םיבר דועו ןיד יכרוע ,םילכירדא ,םיסדנהמ ידרשמ

 א"ת 28 'סמ הדש קחצי 'חר
 03-5575769 5372691/89 'לט תודנרעמ ריפס

 03-5575770 - סקפ 'לט

 1997 \רמ ו 6



 םיישיא םיבשחמ תרוטקת תשר א סצ 511 א61% 3ז 6 8
 בשחמה יבאשמ ףותשב תונורתיה לכ ₪ ןטק וא ינוניב קסע לעב ךניה םא םג

 הקוזחתבו הלעפהב תוטשפ,הנקתהב תולק ₪
 5 לודיג תלוכי תלעבו - - ּ₪ ךמצעל תושרהל לוכי התא
 א 0 ₪ 1 1 תרבח לש האלמ הכימת ₪ לודג םש םע םיבשחמ תרושקת תשר
 ₪0. יבשחמב םישמתשמ 25 דע 2 ל םיאתמ ₪ "םלועב הנושארה הרושהמ
 הנטק תכרעמ חק"םינוכיס חקית לא רוציקב אסלצ ם1| אוז 6 6

 תותשרב הליבומה הרבחהמ ףירע תורש םע
 א 0 ץ ₪1 | -תוימוקמה תרושקתה

 וא אס\םו |
 בכוכה תקבדמ

 יוהיז ןמיס

\ 6 +) 87 6 8 
 םיישיא םיבשחמ 25 דע 2 לש תשרל םיאתמ

 ירוקמ רצומל

 0377511914 ,לט גיר 3 לאלצב מ'עב םיבשחמ בושמ
 0375751082 לקסיד ₪ 047342992 טולפ הטאר ₪ 03-7523641 רטג ₪ 03-5323230 ףוסמ םוקירב ₪ 03-498811 תניב ₪ 03-5447744 רודלא ₪ 03-9248481 תוכיא קסינמוא וש 79 יטבילוא ₪
 ,037494017 רא.זיק ₪ 03-5032942 םוקסיס ₪ 03-5604270 יד,יט,יס ₪ 027227151 םילשורי תיבושמ ₪ 057778755 עבש-ראב תיבושמ ₪ 03-7515511 ל,ל,מ ₪ 03-5250013 דאו 2 דוקלט ₪

 למל יסוי



-

 

. 

- 

-
 

 א :

 הז רתונש המ לכ" :14 ןוילג
 .תווצקה תא רבחל

 אזת ,ןמרלג ןסינ

 :15 ןוילג
 וכע ,יולה השמ "סקודרפל םירבוע ונחנאש לזמ הזיא !סדייא שי קי'גמל ?"םתארק"

: 
 אל . מ"

| 

: 
 לופ "?תילגנ

 ו ורי , | וט יב

 תוחלצומה תורתוכה
 !םיסרפב וכזי
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 ךיתועבצא תוצקב 8%
 האירק תרשפאמ וז הנכות .ג טונחוטמ 00% ,ל"וחב הלחתהב חקוושש תילארשי חנכות לש תירבעה הסריגה איח (451 תרבח לש רצויה תיבמ) תואל תוא
 .היעב תווהל סירומא סניא ("הרוטגיל") וזב וז תובלושמח תויתואו תויתוא ןיב יסחי חוויר .םיפסונ םיבר דומלל חנכומו ,םיבר הספדח תונונגס לש תיטמוטוא
 קסיד רקיעב תשרודו ,20-מ לחה ,םהינימל מ"בי ימאות רובע ףדמ תנכותכ דקפתל תדעוימ ,ץםּתו!6 /68(טז6 ₪א018600מ לש חטישב תדבועה ,חנכותה
 .חישק

 הנבס | ץבוק

 ושקתה תשו
 | ןורבח סע "ןמור'ה

 .כ םינש עבראכ יל

 ,ןידע ויה תוימוקמ;

 \ןמ רצומ היה בושמלש

 ְח . זעע לאאו:ןו - ץרמס ו
 4 תו דא. 0

 ךכ-רחא .ףדה לש הקירס עצבל אוח ךילהתה לש ןושארה בלשה
 סידעוימה סיעטקה תא םירגסממו ךסמה לע הנומתה תא םיגיצמ
 סייפרג סיטנמלאו תונומת לע גלדל הנכותה תעדוי ךכ .יוהזל
 .סינוש

 תופסות ₪778 יוהיו

 הדימל בצמ
 6 - ףַך הנבמ

 הנבמ | ץבוק

 ילפב םיפד .םינכרוט םיפד לש תיססוסרא האירה
 תומרפתהו הנזשמ גהורנ םירוט לש בר רפסמ
 םייפרג םיט)מלאר תונומתמ תיסמוטוא

 רושוא

 ה
 ושנה שו ספוווו

 ראאוע תונפוסמ תויתוא ישפח םסקכטו הנומח ףו תרי

 :ףד לש עובק טמרופ רידגתל ןתינ ,עובק אוה ףדה חנבמ םא
 םיטנמלאו םימייוסמ סינפוג ידי לע דימת ולפוטי םימייוסמ םירוט
 .י!הזח תנכות ידי לע ללכ ולפוטי אל םירחא

 הריציל רושקח לכב ילארשיה קושב תוררועתה תשגרומ תויהל הלחה הנורחאל

 םישלוב רבע לכמש חשוחתה תלבקתמ .םקווישלו םיבשחוממ םיטסקט ירגאמ לש

 - םירפושמ רוזחאו הנזה ילכו ,דחמ - םייביטקרטא םירגאמ רחא הנכותה יתב

 .ךדיאמ

 תויוכזה תגשה תא חנושארבו שארב ללוכ ילאוטסקט רגאמ לש הריציה ךילהת

 ךלוה אוה סא ןיבו ,םיפדמ יבג לעו םירפס ךותב סייק אוה םא ןיב ,רגאמה לע

בעהמ דבכנ עטק .תיטפשמה חריזה תא תחקל רשפא תפלאמ אמגודכ .הווהתמו
 הדו

 םירפסב רבודמ .םיבותכב קדקודמ ןויעו םיטסקט ירגאמב שופיח ללוכ תיטפשמה

3% 00 

 אשנ בשתמה ךא ,בשחמה יוביכ תלועפ ידי לע בשחמה ןורכזמ .סוריו ריסהל ןתינ

 אשנ בשחמה ךא ,בשחמה יוביב תלועפ י * ל בשחמה ןו ע זמ סוריו ריסרל ןתינ

 ןשתמה תא .םיקילדמש האבה סעפב .חישקה קסידב ראשנ סוכיוהו תויה ,עוגנ

 שחפה תא םיקילדמש האכה םעפב .חושקה ק ס דב ראשנ סיריוהו תויה ,עוע

 ןיב תוארל ןיאו ,יטרפה שמתשמל רקיעב תדעוימ המישרה .בשחמב םיסוריוב

 ב תוטירל ןיאו ,יטרפה שמתשמל רקיעב תדעוימ המישרה .בשחמב םיסוריוב

 .םימלשומ סניא הלחתהב תכרעמהח יעוציב

 נלחתה הלא סיקוושל הרידחה תא .קוח

 ירבעח ןפוגה תמאתה ושמשי המירעה ךותמ סינושארה סיפדה
 סידבוע ךכ סשל .םילפטמ וב םייוסמח ןפוגח לש תויורזומל יללכה
 התהיז ותוא ותב תוזחל ןתינ טסקטב ות לכ לומ :חדימל בצמב
 תותשרה תא ודמליש סה הזה בלשב ליעפמה ינוקית .תכרעמה
 .ותו ות לכ ןיבהל ךירצ ךיא תכרעמה לש תויבצעה

 בושחימ .םייטרפ םימרוג ידי לעו הנידמח ידי לע םינשה ךרואל ומסרופש תורבוחו

 ןיבו לארשי תנידמ לש םיקוחה ירפסב רבודמ סא ןיב ,םייטפשמ םיטסקט ירגאמ
 הדובעב תושק תויעב רתופ רשא ינויח ילכ רציימ ,ץ'גבה לש ןיד יקספב רבודמ םא
 ריתע רזגמב ןאכ רבודמ - (עבוקש המו) רתוי בושחש המ לבא .תפטושה תיטפשמה

 שמשל יוארה רוביצב ןאכ רבודמ ,קפס אלל .ןידה יכרוע רוביצ - ןוממו םיעצמא

 .וז תררועתמ היגולונכטל תונויסנ ןפש

 יכ חיכוה ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספ לש םוסרפה תויוכז לע קבאמה

 היהי רגאמהש לככ ,קפס אלל .ללכו ללכ טושפ ןינע וניא תויוכזה תגשה אשונ

 1992 \רמ
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 מבי םשב 00 :הרוטגיל
 היווצ ,לארשי תנידמ יקוח תא םיליכמה ,םידומע יפלא תורשע םייטנגמ םינוטילקתל םירבעומ הלא םימיב

 **ע תקוושמח ,תרוטגיל תרבח לש חשידחו דחוימב תללכושמ הקירס תנכות עויסב תישענ וז הדובע .הילחנו

 .מבי

 םישמשמח ,דיימורב תוחול - םדא די עגמ אלל - תיטמוטוא םיקפומ םינוטילקתל רבעומה עדימח ןמ

 .דרגוניו טפושח תאצוהבש םיקוחה ירפס יפלא תספדהל

 יכ ,(וםוגקפ) חנומתכ אל בשחמח ןורכיזב ףוסבל רמשנה ,דומע לש הקירס תרשפאמ השדחה 11008 תנכות

 תורופס תוקד אוח םיטרפב סומע דומע לש הדלקחל שרדנה ןמזחש ךכב בשחתהב .דלקוהש טסקטכ םא

 .הדלקח ישדוח תורשע ךטוח חנכותב שומישהש ןבומ ,תודחא תוינש - הקירסו ,תוחפה לכל

 ודומעח ינפ תא תחתנמ איח ךכ רחא .דומעח תנומת תא תרזחשמו קרוס חנכותה חליעפמ ןושאהה בלשב

 תויתוא םג .ןוכנה האירקח רדסב סתוא תרפסממו טסקטב םירוזיא תנמסמ ,הקיפרגל טסקט ןיב חניחבמ

 .תרמשמ הנכותהש ,דומעה ינייפאמב חנתבא ךות םירקמהמ רתויב הובג זוחאב והוזי תובבוסמו "תוחורמ*

 בוק איה ,מבי י"ע תקוושמח ,הרוטגיל לש חשדחה 11068 תנכות תעצבמש ,הלא תולועפמ חאצותה

 ,ויהיש לככ םיכבוסמ דומעה ינייפאמ ראשו היצלובט ינמייס ,םיחוור ,תורתוכ תשגדה ללוכה ,םילילמת דוביע

 .תואקספה ילגרס לש טלחומו אלמ רוזחש ידי לע תאזו
 קסידו ,(רתוי יוצר) 3א18 ןורכיז ,חלעמו 3865%א דבעמ סע 25/2 :ידמ תורומח ןךניא ןה חרמוחה תושירד

 .דבלב \/ותטסאג תחת תדבוע 11007 .חישק

 תורחתב .רתויב חשק חיחת תורחתהו וילע תורעתסהה רבגת ןכ ,רתוי יביטקרטא

 לופונומח לע רגת חארק ,חזרכוחש 6018 לש תכרעמה :רקפחה ןמ רוביצה חכז וז

 חרצונו ,(טילקרפ רודמב דיתעב לופיטל וכזי תוכרעמה יתש) ןידח יכרוע תכשל לש

 .תכורב תורחת

 לודגה לושכמה תרסה - 7%

 יפד) תבותכת חידמחמ רבעמח חווח ,ינורטקלאח סינותנח דוביע רחשמ דוע

 .תעידיח אחב לושכמח תא תיטנגמורטקלאה הידמל (םירפס ,םיספט ,דודיק

 ומצע קותקתב ןח רקי ןמזו םדא יבאשמ תכרוצ ,ונלוכל עודיכ ,תינדיה הדלקהה

 .ןיעל קעוז שממ ןימאו ריחמ ,לוז ףילתתב ךרוצה .החגהב ןהו

 תוריחמבו תולקב חנומת לש חנזח תורשפאמ סויכ תומייקה הקירסח תויגולונכט

 יבג לע םירוחש םימתכ לש חהמחח לש היעבה קר תרתונ .ךלש 20-ה ןטב ךותל

 דבעמ רובע ,תורחא םילימב .לפטל בשחמה לוכי ןחב 4561 יוותל חנומתב ןבל עקר

 .םיטיב לש ףסוא אלא וניא רנקסח ידי לע חקרסנש הנומתה ץבוק ,ךלש םילילמתה

 .םיטיבה לילבמ תויתואה לש הדרפהו יוז ידי לע טסקט לש בוק ונממ רצייל שרדנ

3 ]? 

 לכ לש יטנגילטניא יוהז דילקמהמ שרדנ ,תינדי חדלקח לש ךילחת לע רבודמשכ

 ,תיטפואה םיארקנה םיוות לש יוחזה ךילחת ,069-ב .דילקמח ידי לע.תואו תוא

 .תיתוכאלמ חיצנגילטניא לש תוקינכטל בשחמח שרדנ

 ןוילגב רקוס ,תוילארשיה 008-ח תוכרעממ תחא לש חתפמח ,יקסניבלפ ריאמ

 הרצקה הירוטסחה תאו ונימיב וללה תוכרעמה לש םיירקיעח םינייפאמה תא חז

 סרוי חוודמ ,"ןידקת" לש הקפהה ךילחתב תאבוימ 068 תכרעמ לש המוקימ .ןחלש

 .ורמאמב ןחכח

 .תכרעמב םיאתמ ךרעמ לש הנקתח ונעציב ,068 לש יח עפומב תוזחל חרטמב

 הסריגח ,תואל תוא תנכותו ,1? ידי לע לאשוח 563ם16 10 שידחח ינועבצח קרוסח

 .\ ד תרבח לש גיצנ ידי לע 386 בשחמ לע חנקתוה ,46טומ6מ 0068 לש תירבעח

 ,ררבתמ .ךכ לכ אל - םיעוציבה .קלחו טושפ היה 00%-ח תנכות תא ונלש דומילה

 לכבש ירח ,ןינעל רשי שגינח טושפ שמתשמ קשממ סע חנכותב רבודמש ףא לעש

 דוביעב ,הקירסח לש םירטמרפה תעיבקב :ןויסנחמ דומלל חמ שי ךילחתח יבלש

 ףדב םירוזא ולא תעיבקב ,(הנומתה תייטה וא םימתכ *יוקיני) תלבקתמה חנומתח

 .דועו ,יוחזה עצובי ויפל ןפוגח תריחבב ,אל חזיאו דבעל שי

 יצחכ הזמ 06 לש ךילהת ץירמ אוחו םירפס תאצוהב סופד שיא אוח בקעי

 האר אוהו ,תואל תוא םע הדובעב בר ןויסנ רובצל רבכ קיפסח אוחש ךכ ,הנש

 1072 \רמ



 ושרדנ .םויל עצוממב םילפוטמ סידומע 100 דע :רוציי ספ שממ ןאכ שי :הצורמ
 יפל םיפדח לכ תא ןיימל ךירצ ךיא טילחה סרטב היעטו יוסנ לש שדוחכ בקעיל
 ןפוגה תאו חקירטה לש םירטמרפח תא עבוק אוה ,םאתהב .םהלש סופדה תויוכיא
 .תינדי ודלקוי חלא םיפד ;בשחוממ יוחזל יואר יתלב אצמיי םיפדחמ ןטק קלח .יוהזל
 ונלש רצק ןויע .החגה תורבוע ,דומיעו רדס תוארוה םג תוללוכה ,יוהזה תואצות
 ."תואל תוא* :יוהזב תואיגש ןיאו טעמכש הלגמ ולא תואצותב

 008-ה תוכרעמ תכלמ

 יחתפמ ןיא טעמכ ךא ,טא-טא ררועתמה ילארשיה קושב סילעופ סירצומ רפסמ
 תרבח לש תוכרעמל סחיניע תא םיאשונ םניאש םוחתב תכרעמ

 700 ןיב חלוע \אותססימ"ל וז חנכות לש ףדמה תסריג .6ג3 פסקת 10
 ,השעמל .תכרעמה ןומיאב ךרוצ אלל תויניטל תויתוא לע תלעופ איהו ,רלוד 1300-ל
 88 \-מ יאדוחי יבא תכרעמה לש החלצהה דוס המ .וזכ חיצפוא תמייק אל וליפא
 ל"וחב ,תישאר .תוביס שולש חנומ ,לארשיב 168 תרבח לש תימשרה הגיצנה
 תויתואח ,וירבדל ,תינש .שמח קר - לארשיבש דועב ,הנש 157כ הזמ אשונב םיקסוע

 1995 \רמ

 יללכ "טנופינוא'ב שומיש חשענ 016 תוכרעמב :06ת-ל רתוי תוחונ תויניטלח
 קושהש רוכזל בושח ,הלאל ףסונב .םיירשפאה סינפוגה תשק לכ תא תוסכל רומאש
 .תותיפה תפונת לע תבכעמ חעפשה תלעב הדבוע ,ידמל םצמוצמ ירבעה

 ןיידע העיצמ היא ,ןמרפוס ןור תרבח סע הלועפ ףותישב תדבועה ,8א/\ תרבח
 םיטנמלאב תשמתשמ םיעיצמ םהש הנכותה סלוא ,6ג6"ל תירבע הסריג
 םיאג תילארשיח הרבחב .תמסרופמה תיאקירמאה חנכותח ךותמ סימייוסמ
 רצומב ,סיווקמ ךכ ,ובלושי המכ ןהמ ,חעיצמ סחלש הנכותחש תודחוימח תויצפואב
 דרוקר רבכ שי ,םירחתמה םירצומל ומכ ,וזח תדמולח תירבעה חנכותל .יאקירמאה
 םידומע ףלא 800-כ ןב םיטסקט רגאמ חנבנ בגנב ןוירוגךב ןויכראב :םיעוציב לש
 קנב ילחנ לש סידומע ףלא 20-כ ,ףסונב .(סקינוא תרבח םע ףותישב עצובש טקיורפ)
 רגאמל סישדוח השולשכ ךות ונזוח םינושמו םינוש הספדה יגוסב םיבותכה ימואל
 .בשחוממ

 הליבקמה החירפב ןיידע אצמנ וניא קושח ,חנותחתה הרושב 1008-ה תכפחמ
 הרוצב תודבוע תונכותה לכ .םאג לכנמ ,יביבא ילא חדומ ,ללוחב תשתרתמח וזל
 :םייתייעב םיטסקטל רשאב .הבוט תוכיאב םיטסקטב רבודמשכ תעדה לע תלבקתמ

 (29 דומעב ךשמה)
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 :ססמ-ל אובמ

 הבוט תכרעמ תיארנ ךיא

 תבשחוממ האירקל

 יקסניבלפ ריאמ

 ,תבשחוממ חאירקל חנכות ןוחבל םישגינ רשאכ

 תקפוסמח הדובעה תביבס לש תדחוימ חקידב השורד

 תירקיעה הרטמה .הל םיוולנה רזעה-ילכו חנכותה םע

 התכיפחו קרוסהמ הלבקתהש חנומתה תאירק איה

 םילכ ילב וז חרטמ גישנ אל םיתעל לבא ,50] דוקל

 םושמ הכומנ חיהת יוהיזה תוכיאש וא םימיאתמ

 םא .חנומתח דוביעל חמילשמ הנכות ונל הרסחש

 קורסל לכות אל ,תשכרש קרוסב תכמות אל הנכותה

 הנכותה ךהד קורסל ץלאיתו יוהיזה תנכות ךרד

 תנומתה תא בסהל ןכמ רחאלו קרוסח םע תקפוסמה

 ךל שיש יאנתב ,יוהיזח תנכותל םיאתמה בוק הנבמל

 תדרפחל ילכ חנכותב ןייא םא .חבסהל םימיאתמ םילכ

 םהב שיש סיפד אורקל לכות אל ,הקיפרגל טסקט ןיב

 ןיזגמ וא וגול םע םיבתכמ ריינ ומכ םייפרג םיטנמלא

 תיטמוטואה חדרפהל היצפוא תמייק םא .תונומת םע

 ןמז ךסחי ,םירוט ןיב חקולח וא חקיפרגל טסקט ןיב

 דקמתנ חז רמאמב .תנומתה םע ינדי דוביעב בר

 רחאל תיטפוא חאירקל תונכות לש תדובעח תביבסב

 .לוהיזח תנכות תא חרצקב רוקסנש
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 תאוושה תטיש איח סיוות יוחזל הנושארה הטישה

 תלבקתמה הנומתה .(אוגוזוא ./[ג06ח:חפ)תואלבט

 תויביס לש םיוסמ רפסמ הליכמה תשר איה קרוסהמ

 הדוקנ תגציימ () הקולד תיביס .בחורבו ךרואב

 ףצר .הרוחש חדוקנ תגציימ ("0") היובכ תיביסו הנבל

 תטישב .הנומת תורצוי ,תויובכו תוקולד ,תויביס לש

 רשא ,הנומתהמ קלח תחקל םיסנמ ונא האוושהה

 ףצרמ םילבקתמה םירפסמב תדדוקמ רומאכ

 םירפסמ ףצר לומ םיכרעה תא סיוושמו ,תויביסה

 בשחמב תורמשנ תויתואה .בשחמה ןורכזב םירומשה

 תספדמ לש םיטנופל תומודה ,םיטנופ לש תוצובקב

 .(וו /(גקקס0 [סתו5)

 "דמלל" ןתינ האוושהה תטישב תולעופה תונכותב

 םהמ תונבלו תויתוא לש תושדח תורוצ הנכותה תא

 לש הקתעה י"ע תישענ חדימלה .םישדח סיטנופ

 .ונרחבש טנופה ץבוק ךותל הנומתב םיאתמה עטקה

 .יוהיזב תוריהמה איח האוושהה תטיש לש הנורתי

 ,םידחוימ םיבאשמ םישרדנ אל וז הטישבש ןוויכמ

 ןורתי .תורחאח תוטישל תיסחי דאמ ריהמ יוהיזה

 תא דמלל תלוכיה איח האוושהה תטיש לש ףסונ

 וליפא וא תירבע ומכ הפש לכבו תוא תרוצ לכ הנכותה

 .תיניס

2% 

 רסוחבו היתולבגמב וז הטיש לש הנורסח

 ספדומ תויחל בייח החומה טסקטה .חתושימג

 וא תואה ןונגסב היטס לכ אלל הרורבו הדיחא הרוצב

 האוושהה תטישב תולעופה תונכות ,ןכל .הלקשמב

 רוקמה תוכיא סהבש םימושייל קרו ךא תוצלמומ

 .עובקו דיחא אוה סופדה ןונגסו ההובג

 המכחה הטישה

 תא םיהזמ ([6גז06 םאשגסוותס) הינשה הטישב

 תוקינכטב שומיש ךות ,היתונוכת יפל תואה

 תלבקל תומדקתמ *תיתוכאלמ חיצנגילטניא*

 הליעפמ תינכותה .אטטת] א6ושסזאותק ומכ תוטלחה

 .יפוסח היוחיזל דע תוא לכ לע םיבר תוטלחה יבלש

 םיבר בשחמ יבאשמ םישרוד תוטלחהה לש סילודומה

 ,'דכו םיבר ןורכז יבחרמ ,הפצ-הדוקנ יבושיח ומכ

 יוהיזה תטיש לש תיסחיח תויטיאל ךכב סימרוגו

 .חמכתה
 םסינותנ ףוסיא לש ךילחת אוח ןושארה בלשח

 ,םילוגיע ומכ ,תמייקה תואה תרוצ לש םייברימ

 רחאל .תווצקו תוניפ ,סייקפאו סייכנא סיווק ,םילוקיע

 תואה ןויפיאל יגול לדומ תונבל םיסנמ עדימח ףוסיא

 סא קר קיפסמ הז עדימ .םימייקה סינותנה ךותמ

 תלבקתמ חנקסמהו תיתייעבכ תבשחנ הניא תואהו

 הקד הנחבא תשרדנ םיבר סירקמב .הז בלשב רבכ

 םישרודח ר"ד ,זזו ,כ-ב תויתואה תוגוז ןיב ןוגכ רתוי

 .םילדבהה תקידבל סיפסונ םינותנ ףוסיא םימעפל

 תוטלחתה תושורד הדורי רוקמה תוכיא רשאכ

 .םינותנה ףוסיא בלשב דוע עדימה תונמיהמ יבגל תובר

 סרוגה ךולכל אוה םיוסמ עטק סא ןיחבהל שי

 ,תויתוא יתש לש הקבדה וא תואהמ קלח לש הקבדהל

 וא םיינשל תוא לש הריבשל סרג םייוסמ עטק םא וא

 הנחבאה סיתעל .היצמרופניאהמ קלח לש הרתסהל

 םיבר םירקמבו תואה תרוצ לש ינויגה חותינ י"ע תישענ

 יטילחהל שי זאו חרורב חנקסמל עיגחל תורשפא ןיא

 תלגוסמ אל סדאךיע םג .ילאוטסקטנוק רשקה י"ע

 תילגנאב "0" תואה ןיב ,םימייוסמ סירקמב ,ןיחבהל

 .תואל ביבסמ ףסונ עדימ םייק אל רשאכ "0" הרפסל

 תדמול המכח תכרעמ םג

 המכחה הטישב תולעופה האירקה תונכות ןיב םג

 ,האוושחה תטישב ומכ אלש .הדימל תויצפוא תומייק

 תודחיימה תונוכת לש הרימש ידי-לע תישענ חדימלה

 תנכותב .תואה תרוצ תקתעה י*ע אלו תמייוסמ הרוצ

 ("\סטמשח 06 רותב ל"וחב תקוושמ) תואל תוא

 הדימל ךרדל המודה תדחוימ הדימל תטיש תמשוימ

 תא ריכמ וניאש ,סדא דמלנ רשאכ ,אמגודל .תישונא
 םעפ לכב ,יב* תואה תרוצ תא ,תוירבעח תויתואח
 הספדה ןונגסב "ב*-כ התוא ההזי אוה *כ* תוא האריש
 .הנוש

 ותועט לע ודימענ רשאכו ,תרחא ודמלנ אל דוע לכ

 תויתוא יתש ןיב םייקה ינושה תא ומצעל ןמסי אוה

 1992 ףרמ

 רה ר תם בששששתתת



 .הרוצ התואב קוידב גהנתת הז בצמב הנכותה .ולא
 הדימל תורשפא סע יטפוא ארוק ,ףידע חמ ,ןכ"סא

 ההזמה יטפוא ארוק וא ,םישדח סיטנופ לש
 תוטישה יתש ,השעמל !טנופ לכ טעמכ תיטמוטוא
 םישורדח רוקמח יכמסמ גוסל סאתחב ,תוישומיש
 םינוש סופד תונונגס ליכמ רמוחה םא .יוהיזל
 טנופב חיולת הניאש הנכות סע דובעל ףידע ,םיברועמו
 סיטנופה לכ תא תיטמוטוא החזמו רחא וא הז
 תא תושרודה תונכות ,תאז תמועל .ךמסמב סימייקהח
 תומיאתמ טנופ תריחב ךרוצל שמתשמה תוברעתה
 לדוג) דיחאו דחא טנופב םיספדומח םיכמסמל
 .(םיעירפמ אל לקשמו

 יתש תא סיבלשמה םיארוק סג םימייק חנורחאל
 שמתשת יוחיז גוס חזיאב רוחבל רשפא .תוטישה
 טנופ תריחב ידי לע וא יטמוטוא יוהיזב ,הנכותה
 .תוטישה יתש לש םהיתונורתי תא לצנלו ,םיוסמ

 006-ה לש הירוטסהה

 תאירקל םירישכמ חמכ ועיפוה םישימחה תונשב
 ולעפ תונוכמה .068 א!גסהוחש וארקנש טסקט
 םינושארה תונויסנה ויה ולא ."המכחה הטיש"ב
 וא ,תיתוכאלמה היצנגילטניאה ימושיי סוחתב
 ."סתוא גווסמ םדאהש הרוצב תויתוא גוויס" סנושלכ
 אלש סושמ רקיעב חדימלל תורשפא םהב התיה אל

 .ןורכז אלל - האירק תונוכמכ אלא םיבשחמכ ונבנ

 הצופתל אלש יאדובו הבר החלצהל וכְז אל ולא תונוכמ

 םתוריהמ ,הובג םריחמ ,םימוצע ויה םהידמימ .הלודג

 ,תדורי סתוכיאו תיטיא

 האירק תנוכמ" לע רבוד 1965 תנשב השענש ןויסנב

 תלגוסמ היהתש (?6ם0תג] 630\ח2 /1860186) "תישיא

 ןיב לש תואיגש םוחתב הקדל תויתוא 1500 אורקל

 האירק תנוכמ" זא רמאנ .םיזוחא חרשעל דחא זוחא

 ."הריבס היהת תינוכמ ריחמכ ךרעב היהי הריחמש

 סיקרוסה לש םתעפוה םע הערא תיתימאה הכפהמה

 רכינ ביכרמ וויחש םיקרוסה .סיינחלושה םייטפואה

 עתפל ועיפוה ,"האירקה תונוכמ" לש סריחמו סלדוגב

 לכל חווש ריחמבו םיכמסמ סוליצ תנוכמ לש לדוגב

 האירק תונוכמ חתפל ולחה סינרצי .(תינוכממ לוז) שפנ

 תונוכמ .יטפואה קרוסה ךותב סתוא וקפיסו תושדח

 רחאל תויתואה תא בשחמל ורדיש ולא האירק

 .48011 דוקל םתכיפח

 םיבשחמה תעפוה סע הלח תפסונ תומדקתה
 26-ה יבשחמ לש םהיתולבגמ ללגב .םיישיאה
 הבחרה סיטרככ "האירקה תונוכמ" וחתופ םינושארה
 רובע 80%! ןורכז ,יאמצע דבעמ ללכש בשחמל

 תלוכי חתיה ₪4או-ח ןורכזל) 84% ןורכז ,הנכותה

 300 לש היצולוזרבו 4 לדוגב הנומת לש ןוסחיא
 .רתוי וא דחא ינוציח קרוסל רוביחו (שטניאל תודוקנ

 ,ךורע ןיאל חלדג בושחימח תמצוע רשאכ ,סויכ
 רשאמ רתוי קזחו ריחמ דבעמ םע בשחמ תונקל ןתינ
 לכ .רתוי ריחמו לודג ןורכזו ,הבחרהה סיטרכ לע
 - חנכותחו קרוסח ,בחהומה ןורכזה ,בשחמה - דויצה
 תורבח .יוחיזל סיטרכ לש ריחממ הברהב סילוז

 1902 \רמ

 תוססובמ תוכרעמ וחתיפ רבעב תורבח םג ,חותיפה

 בשחמה יבאשמ תא לצנל סויה תוטונ הרמוח
 הרמוח סוש אלל יוהיזל הנכות קפסלו םימייקה
 תורשפאמ חלאכ תונכות .יביטקרטא ריחמבו ,תיוולנ
 * רושיק ,תונוש תופש ,םיפסונ סיטנופ לש חדימל תלוכי
 אל םדוקש תונוש תופסותו םיצופנה םיקרוסה לכל
 .חרמוחה תולבגמ ללגב סעצבל היה ןתינ

 06 רובע הקירס :טלקה

 תשיכר בייחת םייוסמ קרוסל תלבגומה הנכות
 לש בחר ןווגמב תכמותה הנכות תמועל ,קרוס ותוא
 .קרוסחה תשיכרב תושימג תרשפאמ רשא םיקרוס
 ךכב ,יטמוטוא םיפד ןיצמב תוכמותה תונכות תומייק
 םיפדה לכ לש תיטמוטוא האירק תורשפאמ ןהש
 .ליעפמ תוברעתה לכ אלל םיפדה ןיזמב וחנוהש

 סיינדי םיקרוסב סג תוכמות תודדוב תונכות
 חכימתב תויעב יתש תומייק .(תגת0 |60 50גתת6מ)
 הדיחא אל הקירטב לופיט תלוכי ,תחאה :ינדי קרוסב
 תויוטנ תורושה ,דיח תוביצי יא ללגב .ךסמה לש
 .ךמסמה ותוא ג"ע הלאמש סימעפלו חנימי םימעפל
 תוריהמ ללגב תופוכת הנתשמ תורושה הבוג סג
 בחר ךמסמב לופיט ,חינשה .דיה תעונת לש הנתשמ
 ינדי קרוס לש הקירסה בחור .קרוסה לש ובחורמ רתוי
 ךמסמש ןמזב ,םישטניא השימחל העברא ןיב אוה
 הז בצמב .(םיילוש אלל) םישטניא העבש אוה עצוממ
 הנכותה ןכמ רחאלו םיקלח רפסמב ףדה תא סיקרוס
 .דחי ולא םיקלח רושקל תעדוי

 תונומת תאירק לש תורשפא םג תויחל תבייח

 םהלש הנומתה הנבמו םירחא תורוקממ ולבקתהש
 תורשפא .'דכו 60111, 6%, 11: ,תונומת ומכ הנוש

 יטפוא ארוק בלשל םיצור סא דחוימב הבושח וז
 516016 [חוגקותק 5עצ6חופ ומכ תומייק תוכרעמב
 ובש הנבמהמ הנוש םהלש יטרדנטסה בוקה הנבמש
 .יטפואח ארוקח שמתשה

 הנומתה דוביע

 היצקנופ השורד ,רוקמב *ךלכולמ" ךמסמ רשאכ
 .הנומתהמ ךולכלה לש יטמוטוא ןועס תרשפאמה
 לפטל לכוי אל ,ןוניס תורשפא וב ןיאש יטפוא ארוק
 תמייק םהבש םיקרוס םימייק .הז גוסמ םיפדב
 תישענ ןוניסה תלועפו קרוסה ךותב ןוניס תייצקנופ
 דאמ סירקי ולא םיקרוס סלוא ,הקירסה ידכ ךות
 .םיצופנה םיינתלושה סיקרוסל האוושהב

 :ומכ הנומת דוביעב תופסונ תויצקנופ תומייק
 ןיזהל תרשפזמה הגוכת - תולעמ 90-ב חנומתה בוביס
 ,קרוסח לש וכרוא לוצינ ךות רתוי םיבחר םיפד קרוסל
 לופיט רשפאמה תולעמ 180-ב הנומת בוביס
 וא חכופח חרוצב יחשלכ חביסמ וקרטנש םיכמסמב
 חנומתה דוגינ .חילמיסקפ סיטרכ ךרד ךכ ולבקתהש
 .דועו (1תשסזצותק)

 ןתינ תורבחח תיברמ לש סימוסרפה יפלש תורמל
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 סתנווכ ,הצירטמ תוטפדמב וספדוהש םיפד תוהזל
 תונכות .דבלב תוכיא תספדהב ושענש תוספדהל

 התשענש ,הספדהב יוהיז תורשפאמ דבלב תודדוב

 תויונב תויתואה רשאכ םג ,תיתדוקנ הספדה בצמב

 .תדרפנ חנכות תקוושמ 666 תרבח .תודרפנ תודוקנמ

 תונכותב .הצירטמ תוספדמב הכימתל ותו( סשב

 .יוחיזה תנכותמ קלחכ תמייק וז הכימת תורחא

 םיבכרומ רוקמ יכמסמ

 לש בר רפסמ םיליכמ רוקמה יכמסמ רשאכ
 יפד) ,תורתוכו הקיפרג ,הנתשמ וא עובק בחורב ,םירוט
 תא תונבלו רידגהל תורשפא השורד ,(חמגודל ןיזגמ
 אל םיארוקחמ לודג קלחב .(קַפט !9ץסטז) דומעה הנבמ
 אורקל ןתינו ,םירוט ןיב הדרפהל תורשפא ללכ תמייק
 אלל דבלב דחא רוט ילעב םיטושפ םיפד סהב
 תורשפא תמייק םיארוקה ןמ קלחב .סייפרג םיטנמלא
 ארקת ותואש דומעה ךותמ דחא עטק לש הדרפהל
 .ךמסמח רתימ םלעתת הנכותהו ,הנכותח

 לש תיתימא הכירע תורשפאמ תובוטה תוכרעמה
 דדובל ,םירוט לש בר רפסמ רידגהל ןתינ .ףדה הנבמ
 לש המירזה ןוויכ תא תונשל ,הקיפרגמ טסקט
 עטק ךופהל ,הנומתהמ םיקלח בבוסל ,טסקטה
 .ביטיזופל ביטגנכ ספדוהש הנומתהמ

 לש תיטמוטוא הינב תורשפאמ תודדוב תוכרעמ

 ולא תוכרעמ .הקיפרגו טסקט לש הדרפה ללוכ דומעה
 'ףד יוהיזל  תוכועמ*  תוארקנ
 ילכ שורד ולא תוכרעמב סג .(קפַקט זטססקתוטסח 6(5/5ח)
 תושורד תובורק סיתעלש סושמ דומע לש תינדי הינבל
 חינבח רחאל דומעה חנבמ ןוקיתל תינדי תוברעתח
 הטלחהל עיגחל ןתינ אל םימעפל יכ תיטמוטואה
 תודדוב תוכרעמ תומייק .םיעטקה רדס לע הרורב
 ,תחא די ףכ תועבצא לע ןתונמל ןתינו ףד יוחיזל
 דוע ןטק תובוט תואצות תוגישמה ולא לש םרפסמו
 ; .רתוי

 יוהיזה ךילהת לש היצמוטוא

 ,םיכמסמ לש תולודג תויומכ אורקל ךרוצ שישכ
 יוהיזה יכילהת לכ תא עצבל תורשפא היהתש בושח
 ךרוצ אלל ,םיפד לש בר רפסמ לע ,יטמוטוא ןפואב
 הלעפה ךרוצל תויטיסבה תולועפה .תינדי תוברעתהב
 הלעפה ךרוצל) ,הנומתה תקירס :סה תיטמוטוא
 יטמוטוא םיפד ןיזמ לש קרוס שורד תיטמוטוא
 תויצקנופ ,(ףד ירחא ףד המצעב ףולשל לכותש הנכותו
 דומע תיינב ,ךופיהו ןוניס ומכ תונומת דוביעל
 .טלפה בוק תקפה ,יוחיז ,תיטמוטוא

 יטמוטוא רורפיס עצבל ןתינ יטמוטואה ךילהתב

 תא ליכמה דחא ץבוק תונבל וא ,םיצבקה תומש לש

 ןתינ ,לשמל ,לייווצרוק תכרעמב .והוטש םיצבקה לכ

 ריינ ףד תנזה י"ע שדח ךמסמ רוציל חנכותל תורוחל

 .קרוסה ךותל ןבל

 64 דומעב ךשמה
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 ןהכה םרוי

 ינפל חלש 60-80א1-ח סוחתב קוטעל חלחה

 סוחתב םסיצולחל ללכ ךרדב הרוקש יפכ .םייתנשכ

 ויח תויעבחמ חמכ .תויעב רפסמ ינפב ונבצינ ,וחשלכ

 לש ועבטו תירבעה הפשח לש היפואמ ועבנו תוידוחיי

 תיב תוטלחח) ונדבע וילע ןושארה טקיורפב עדימה

 חנכותה תא ונקדב .(לארשי לש קדצל חובגה טפשמה

 תכרעמ רתאל ונחלצה אל סלוא ,עדימ תיילדל הנימזה

 תושדחהו תובכרומה תויעבב לפטל לכות רשא תמייק

 תכרעמ חתפל ונטלתה ךכיפל .62-80א1-ח ביצהש

 615-ה איה הז חותיפ לש האצותה .ןיטולחל השדח

 .(0-א0א/ !תוסחהגוטסח 5ץצו6חו לש תובית ישאר)

 ודמע ,00-א0א1-ל עדימה רוזחא תכרעמ חותיפב

 רגתאהו ינכטה רגתאה :םירגתא ינש ונינפל

 .ילאוטפסנוקה

 ינכטה רגתאה

 ,עדימ לש תומוצע תויומכ ליכהל יושע 60-80א

 .(טייבחגמ 600) םיספדומ םידומע ףלא םיתאמל דע

 יחפנב לפטל ולכי םיירפניימ יבשחמ קר ,הנורחאל דע

 תוצופנה 6-80%/-ה תונכות בור .םילודג הכ סינותנ

 קרו חישק קסידב שומישל וחתופש תוינכות ויח קושב

 .00-0אַ) םע חדובעל ומאתוח ןכמ רחאל

 :65-םסוש-ו טסקטרפיה ,ס6₪

 651 לש םידקתה

 םסינותנ ירגאמב בטיח םילעופה שופיחל םימתירוגלא

 םיכירצ ויח ול יאדוב םיטטומתמ ויח טייבחגמ 10 לש

 .טייבחגמ 600 לש םינות) רגאמ סע דדומתחל

 עדימ לע טלתשחל וננכות 6018 לש םימתירוגלאה

 ישופיח תרשפאמ 6015-ש תורמל .חזכ לדוג רדסב

 תא ןובשחב םיחקול סא ,םיאלמ חדשו אלמ טסקט

 ןיב סחיה ,(קא1ַ0אַזַד) תוכימסה תויורשפא לכ

 ידכ .11-כ אוח סקדניאח ינותנו םיימלוגח סינותנה

 שי ,סקדניאל סינותנה ןיב סחיה תא רתוי בוט טופשל

 תויורשפא לכ תא חעיצמ 6018-ש ןובשתב תחקל םג

 ץוציק ,(\ז1ם68ם) יללכ ות סע שופיחח

 שופיח וליפאו ,ףוסב ץוציק ,הלחתהב (דאא64ד0א)

 .תוריהמה תטאה אלל הלימ עצמאב יללכ ות םע

 איה 62-80%6-ה לש תירקיעה תינכטה חלבגמח

 ןמזה ךשמכ רדגומ "השיג ןמז* "השיגה ןמז" תיעב

 דעו שופיח תדוקפ תלבק ןיב 00-א ןנוכ ידי לע שרדנה

 סינותנ אורקל ליחתמו סקוממ חאירקה שארש

 תויפלא 400-500 אוה עצוממה השיגה ןמז .60-המ

 הינשל עיגהל יושע יברימה חשיגה ןמז םלוא ,הינשה

 תשיגח ןמז תאוושח .(ןנוכת תוכיאב בשחתחב) חמימת

 20-30-כ) עובק יטנגמ קסיד לש חזל 60-80א1-ח לש

 תדדומתמ 6015 .חיעבה תא חריהבמ ,(הינשה תויפלא

 :סיכרד שולשב חשיגח ןמז תיעב םע

 לככ תוטעמ תושיג עצבל וננכות םימתירוגלאה .1

 .60-80%1-ל רשפאה

 יצבק ,עדימל סקדניאח תיינב ךילחת ךשמב .2

 היהי שופיחהש ךכ הזכ ןפואב םינבנ סקדניאה

 .יארקא אלו ףיצר ורקיעב

 םהב סקדניא יצבק ,חישק קסיד שי בשחמל םא 3

 ןפואב ןעטיהל םילוכי תובורק םיתעל שומיש השענ

 שופיחח תודוקפמ קלחל רשפאלו בשחמל ינמז

 .רתוי ריחמה חישקה קסידה לע עצבתהל

 \(ה ק תע ה ו

 איה 62-80אה לש תפסונ תיסופיט חלבגמ

 תנכה ךשמב קר ללכיחל לוכי עדימח ."0אוגסו]וץ

 הקינעמ איהשכ וז הלבגמ תפקוע 6018 .קסידח

 עדימל תוישיא תורעה ףיסוהל תלוכיה תא שמתשמל

 תישקה קסידח לע תורמשנ תורעהה .00-80א1-ח לע

 תונתינ תורעהה רתוי רחואמ בלשב .ןוטילקת לע וא

 ללמל תורבוחמ ןהשכ תועיפומ ןהו רוזחאל

 תאז הנוכת ,שמתשמל תוחונה דבלמ .60-80א1-המ

 לע עדימהמ קלח ןוכדיעל םילבגומ סיעצמא הקינעמ

 .שדח 60-80 רוצייב ךרוצ אלל 60-ה

 ילאוטפסנוקה רגתאה

 תייעב" היורק עדימ רוזחאב תירקיעה היעבה

 (?אט01510א גאס ₪50011)) "הריכזה רועישו קוידה

 ,יטנבלרה עדימה לכ תאיצמ לש המישמה וא -

 טסקטה זוחאכ רדגומ "קויד" .דבלב יטנבלרהו

 "הריכזה רועיש" .הלדנש טסקטה לכ ךותמ יטנבלרה

 טסקט ךותמ הלדנש יטנבלרח טסקטה זוחאכ רדגומ

 דגונמ הובג קויד .םינותנה רגאמב םייקה יטנבלר

 תא סצמצל הטונ קוידש סושמ ,חובג חריכז רועישל

 תא ביחרהל הטונ הריכז רועישש .דועב שופיחח

 רוזחא תכרעמש םינייצמ וכרענש םירקחמ .שופיתה

 30%7-\ קויד 30% חגישמ תילנויצנבנוק אלמ טסקט

 עיצהל ונילעש ונתוא וענכיש חלא םירפסמ .חריכז

 יללכ ןפואב הנימזה וזמ תרפושמ שופיח תלוכי

 .תוליגר אלמ טסקט רוזחא תוינכותב

 ,דדוב 62-א0א1-ב טסקט ידומע 200,000 שי רשאכ

 הבושתב ןוכנה טסקטה רוזחא תא תוושהל רשפא

 תמירעב טחמ תאיצמ לש חמישמל חלאשנש חלאשל

 בוליש אוה רתויב סיאתמ ונל הארנש ןורתפה .תחש

 תיצפוא ,לשמל) עדימ רוזחאל תורכומה תוטישה ןיב

 שופיח תולוכי יתש לש תפסותב (תמלשומ אלמ טסקט

 ,חתפמ ןולימ יפ לע שופיחו ,11עחשא :תומדקתמ

 .סורואזית

 אלמ טסקט שופיח

 ותועצמאב ,אלמ טסקט שופיח םג ונללכ 6015-ב

 טסקט שופיח לכל סיסבה והז .הלימ לכ שפחל ןתינ

 רשאכ .תועיצמ אלמ טסקט-ה תוינכות בורש
 זא יכ ,אלמ טסקט שופיחל הדימה ינק תא םיביחרמ
 תופסונה תולוכיה תא תועיצמ תוינכות מוק קר
 ולכוי אלמ טסקט שופיח תוינכותש ידכ תושרדנה

 1902 \רמ



 םסזוגחו ל₪ ועדחה םווהזוזס זס 0
 צפו טסו -| שצפו הז

 ןחונש .קוועב טהולה ינורטקלאה ןוילגה אוה סטהדדאס קס

 לש גוזים :רחויב תוקזחה חונוכתה תא יטנטסיסנוק ןפואב ךל

 .1-2-3 תוםיאחו תמדקתם רואל האצוה .םיבר הדובע חונוילל

 החאש הם - וצצפוושצ6 םג סטהדדהס קאס 3.0 ףיסומ וישכע

 2 עפש םע דחי - לעופב לבקחש הם אוה ךסמה לע האור
 האלמ תירבעב הלא לכ .הנוצתו הקפה .הקיפרג תונוכח
 .(500866-6005) רוקמ. דוקב

 ללוכ .סטהזדהס 80 3.0 לש חונוכתה לכ .1-2-3 וםכ אלו

 לש תחא תכרעמל ףוקשו אלם ןפואב תובלושמ ,וצצפווצ6

 דוע תאז .שוםישה חולק חא הברהב םילידנמש םיטירפח
 היונבה .סטהזדאס 80 3.0 לש תמדקחמה היגולונכטל אםגוד
 .וילע חשבלומ אלו - רצומה ךוחל

 5495 :ו ודחס קחס 3.0 ריחמ
 5129 :3.0 -ל סט דדהס קס 2.0 -ם טק

 5169 :3.0-ל סט דס ₪0 1.0 -ם 5

 5275 :םטהדדהס הס 3.0 -ל סט דד הס -ם

 .תפסונ םעפ 1-2:3 תא הכמ סטאדדהס 0 0

 ו-2 123/30 סטאר הנוכת

 / יח +ו+5ו6 ןוילג
 אל ןכ ןכ הכירעל ןחינ

 51016 תנוצת

 אל אל ןכ ףד לש תמדקומ

 אל אל ןכ (8%%68) תידיצ הספדה

 לש תיטמוטוא המאתה
 אל | ןכ ןכ םקואז-ד0.?וז" ףד

 8050668 תייגולונכט
 אל אל ןכ 8טושד-וא

 ₪ו880%) 3-0 םיפרג

 םהילעב לש םימושר תוומש םה םירצומהו תורבחה תומש לכ

 אל אל וכ ו5זשק הגה גמ+א סו:

 (ם"עם םיללוכ םניאו םילקועב םיריחמה לכ)
 אל ןכ ןכ םטוד-וא רויצ תליכח

 8081 גאס יגיצנ ,לנוישנרטניא ירפל םויה דוע רשקתה ,תונמזהל
 לארשיב אל אל ןכ .\וק אחז תיירפיס

 !885-ב ונילא רשקתה
 סנניח [חלאט ךל סי !עדיס חצוי
 לנויטנרסנוא ירפ לש וב-2 'טפוח

 01-9041561 :גסתסתמ גייח
 1100/1400 ,ה91)

 5ופםאוסא -ו דטחפס ס5641., דטחפס 6++,םט דד הס חס, קהחהססא ינרצי

 03-5622985 .סקפ 03-5622976-7-8-9 .לט ,67017 ביבא-לת 34 ללה תיב 'חר לנויווונרונניא ירש



 !רוטילקת לע

 עיצהל הליחתמ ,(ראב הדיחיח סיקסיד טקפמוקח תינרצי 1

 רגאמב התע-תעל רבודמ .62-80א1 לע סיבשחוממ עדימ ירגאמ

 ,(דלאס הטיירנה ןוכמ) ךוניתהו הרבחה יעדמב םירקחמ לע עדימ

 תילארשיה הידפולקיצנאה ,טסופ סלסור'גה ילילמת לכ לש רגאמב

 .דועו ,תיללכה

 םיפלא תרשעכ ליכמח 62-80%/ ,"ןידקת" אוח רתכבש סולהיה

 דעו 1985 סינשהמ) אלמה סחסונב ןוילעה שיימהיב לש ןיד יקספ

 רתוי תומדקומ תוקיספל סינוכדע סיננכותמ :היוטנ דיה דועו ,1

 עדימה רגאמ ובו רוטילקת תא לבקמ שמתשמה .תוידיתע תוקיספו

 .דבל תונקל ךירצ 62-80%-ה ןנוכ תא .(6015) רוזחאה תנכותו

 תא תועיצמ תוינכות דאמ טעמ קר ."תואלמ" ארקיהל

 לש ןוירטירקב דומעל ידכ תושורדח תונוכתה לכ

 :אלמ טסקט שופיחל "סלש"ה ןורתפה

 ,"וא") םיינאילוב םיפוריצ :םיינאילוב םיאנת .1

 .םילמ ןיב הרדגהל סינתינ ('וכו "םגו

 רדגומ חווט ךותב םילמ שופיח :תוכימס ישופיח .2

 תאז הנוכת .(תואקספ וא םיטפשמ ,םילמ יחנומב)

 ירגאמו סיטסקטב םילפטמ רשאכ דאמ הבושח

 תורשפאה תא העיצמ איהש סושמ םילודג סינותנ

 שופיח תיצפוא .רתוי תוקיודמ שופיח תושקב שוביגל

 טסקטל סקדניא תרוקת הברה הפיסומ תוכימסה

 לכ לש המוקימ לע עדימל סיקוקז ונאו רחאמ ימלוגה

 .חלימ

 סירדגומ םירוזאב שפחל ידכ :הדש ישופיח 3

 ישופיח ,םיטמרופמ סינותנה ירגאמ בורו רחאמ .שארמ

 סירובס ונאו רחאמ .עדימל חריחמ השיג םיעיצמ הדש

 שופיח ,םירפס רקיעב םניה 62-80% יטילקת-ש

 רפסב דומע תאיצמל ןויסנ אוה הדשל השיג לש חיכש

 .6-80א1-ה לע אצמנה

 ו

 ססובמה עדימה תודיחי ןיב רשקה אוה 11ץקחפא\

 ףתושמ ות לע אל ,ןחיניב םייביטאיצוסא סיסחי לע

 רחאמ ,עדי השעמל גציימ !ועשחטאו .םיות ףוריצ וא

 חותינ ןמזב רדגומ תויהל בייח תודיחיה ןיב רשקהו

 לש לודגח ןורתיח .(סדא תדובעב בור יפ לע) עדימה

 שפחמה תנתינח היצפואה אוה 1\ץטחפא  ירושיק

 עדימ תאיצמ רחאל חרושק עדימ תדיחיל טוונל

 ועחאז .סיילנויצנבנוק םישופיח תועצמאב יטנבלר

 םושמ הריכזה רועיש תא ןהו קוידה תא ןה רפשמ

 ףיסומ וניאו םירושק םיטסקט רתוי הלוד אוהש

 .םירושק יתלב םיטסקט

 .עדימה תורוקמ בורב םימייק 11ץקטחטא\ ירושיק

 ןיב רוביחח ומכ) םיימינפ .11ץק6ח6א ירושיק שי
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 דומעל תוסחייתה וא רפס לש טסקטהו סקדניאה

 סיינוציח 11ץקחסא ירושיק וא ,(רפס ותואב רחא

 ךותב סייק עאאח6א .(םירחא םירפסמ תוטטיצ)

 ירגאמ ןיב וא (יכנא 11ץחטאו) ןותנ םינותנ רגאמ

 .(יקפוא טסטקטרפייח) סינוש סינותנ

 תודיחי ןיב רשקהש איה 1אץק6ח6א| סע היעבה

 ךרועה עדימ ןעדמ ידי לע רדגומ תויהל בייח עדימ

 תומיצע .הבורמ החרט בייחמ הזו ,םיטסקטה תא

 תחא ילוא איה םירושיקה תיינבל השורדה הדובעה

 םיליכמ סינותנ ירגאמ דאמ טעמ קרש ךכל תוביסה

 תא ןובשחב חקינ סא ,תאז סע .!ועקשחטאו ירושיק

 רואל איצומ ידי לע ליגר ןפואב עקשומה מאמה

 חלוכי 65-80א1 לש רואל האצוח ,רפס תכירעב

 .ףסונה צמאמה תא קידצהל

 היינב רשפאמ םינותנה רגאמ חנבמ םימעפל

 רוציל חלוכי 0015 .11ץק6חטאו ירושיק לש תיטמוטוא

 םיעיצמ ונא סלוא ,יטמוטוא ןפואב !1עק6חטאז ירושיק

 רחאל .םירושיקה לש תינדי היינבל םילכ חמכ םג

 שמתשמ שמתשמח ,1ץאחטאו םע עדימ תדיחי תיילד

 .סירושיקה ןיב תולקב עונל ידכ תויצקנופה ישקמב

 תועצמאב העונתה רחא תיטמוטוא תבקוע 6215-ה

 חב חדוקנה לש חלק חריכז רשפאמו םירושיקה

 .תעונתה הליחתה

 סורואזית חתפמ יפ לע שופיח

 לוצינל תפסונ ךרד אוח סורואזית יפ לע שופיח

 .םיסקדניאה :סינותנח ירגאמ בורב רבכ םייקה עדימה

 עדימה תאיצמ איה קוידח תיעב ,ונרמאש יפכ

 ונרובע חחזמ םירפסב סקדניאה תכרעמ .יטנבלרה

 סדא תדובעו רחאמ םירפסב לולכה עדימהמ קלח

 סקדניאה עיבצמ םהילא תומוקמהש הטילחה תמדוק

 תא םיעיצמ ונא 6015-ב .סקדניאה יחנומל סירושק

 ךכבו ,סקדניאה הנבמב ינוציח עדימ לילכהל תלוכיה

 חתפמ לש ,תיטמוטוא ,חיינבו ,םיטסקטל ותוא רשקל
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 תא שפחל לוכי שמתשמה .ינוציח יכרריה סורואזית

 .רושקה עדימל תורישי רובעלו סורואזיתה יחנומ

 תמישר אוהש ימינפ סורואזית חתפמ סייק ףסונב

 םילמהמ קלח ןיב .סינותנה רגאמב הלולכה םילמה

 רשאכ דחוימב) תופדרנ םילמ לש רשק םייק ולאה

 סיבינ םג שי .(םיוסמ םוחתב קסוע םינותנה רגאמ

 רוזחאה עונמש סיצור ונאו ,םילמ רפסממ םיבכרומה

 תמישר תלבקמ 6015-ח .תדדוב הלימכ םתוא ריכי

 תיינב ןמזב םתוא הפיסומו ,תופדרנ סילמו סיבינ

 .הלש ימינפה סורואזית-ה חתפמל סקדניאה

 סורואזית-ה תא תוארל היצפואה תא שי שפחמל

 תתליאש רידגהל ידכ ולא םילמב שמתשהלו ימינפה

 .שופיח

 היגולופרומ

 תומישמ ינפב שפחמה תא ביצמ םג עדימה רוזחא

 הרידח תשרוד תקיודמ התליאש תרדגה .תויגולופרומ

 דיחי תרוצ ,םיבר תרוצ ,םינמז) הפשה יפואל תמיוסמ

 שיו רחאמ תירבעב דחוימב השק תאז היעב .('וכו

 תונוש תוירשפא םילמ ןוילמ םישימחו האמכ

 .(תירבעה הפשה לש ידוחייה קודקדהמ האצותכ)

 תויעב לע רבגתהל לכותש תכרעמ חתפל סיכירצ ונייה

 אוה יגולופרומ ביכר ,0015 לש תירבעה הסרגב .ולא

 תבחרהל תלוכיה תא עיצמ אוה .היילדה עונממ קלח

 תוחפ תופשל .ירבעה קודקדה יפ לע שופיחה

 רשפאמה יללכ ות תרזעב אלמ שופיח עצומ ,תוכבוסמ

 .תומויסו (1אז1א) תוימינפ תוזורחמ ,תומודיק ישופיח

 ונצלאנ ,לאמשל ןימימ תבתכנ תירבעו רחאמ

 קשמימ שי 6018-ל .ונלשמ שמתשמ קשמימ תונבל

 הלק המאתהל ןתינה ,ןיטולחל ירלודומ שמתשמ

 שמתשמ קשמימ סג סיעיצמ ונא .םייפיצפס םיכרצל

 ישקמו םיטירפת סע יתודידיו םדקתמ דאמ ,יללכ

 .שומישב תולק סיקינעמה סידועיי תויצקנופ

 תראה ומכ הגצה תויצפוא המכ םג תללוכ 5

 םיעיצמ ונא םדקתמה שמתשמל .שופיחה תולימ

 ןבולישו תומדוק שופיח תותליאש תכירעל הלק הטיש

 .תושדח שופיח תושקבב

 לש בחר ןווגימב הלחהל תדעוימ 6215-ו רחאמ

 תושימג לש הבר הדימ ונמצעל ונראשה ,סימושיי

 .יסיסבה סינותנה רגאמל המאתהב סיביכרמ יונישב

 רישכמ :םיירקיע םיביכרמ השולשל תדרפומ הנכותה

 לכ .שמתשמה קשמימו רוזחאה עונמ ,סקדניאח תיינב

 םיכרצ לע תונעל ידכ ןוויכל ןתינ השולשהמ דחא

 .םייפיצפס

 עדימ תוכרעמל החמומו ןטפשמ אוה ןהכה סרוי
 תקלחמ שארב דמוע אוה סו .יטפשמ

 .6סז5 יחתפממ דחא וניהו 601-ב 60-80א1-ה
 תוטלחה לע 6015 סושייב ליעפ ןפוא ברועמ אוה
 ,לארשי לש קדצל הובגה טפשמה תיב

 1992 \רמ



 טסקטרפיהו 8
 (23 דומעמ ךשמה)

 סינווכ ינש חאור יביבא ילא .יוחז תויעב ינפב חניסח חניא 063 תנכות וליפא
 עגונ ינשחו ,בשחמל סניזחל שיש םינשי םיטסקטל עגונ דחאה :00-ל סיבושח
 חז אשונל ןורתפ .חילימיסקפ יבג לע םויכ םירצונש םיטסקטב לופיט לש תויעבל
 לע עיבצמ ףא ןורחאח חז .ןמרפוס ןור לש ותרבח םע ףותישב ותרבח ידי לע עצומ
 תויוות תאירקו ואידיו תונומת ךותמ חאירק םיללוכח רתוי םימכתותמ 06 ימושיי
 .תיתישעת חביבסב סירצומ יבג לע

 יתימא ןורתפ עגרכ ןיאש םיעד ימימת םוחתב םיקסועח לכ ,די בתכ יוחזל רשאב
 תרבח לש *תואל תוא* תנכות .ם"תס ירפוס לש םדי בתכ אוה ןינעמ גירח .היעבל
 008 .חרות ירפס לש חחגח עוציב םשל חתופש םושיי ךותמ חחמצ השעמל אד
 .ןמרפוס ןור תרבח ידי לע םג עצומ שדוק יבתכל

 עדימה סיב עובטל אל ךיא וא ,טסקטרפיה

 רוזחאח אשונ ,םייוסמ ןבומב .ךרדח תליחת קר איח רינה םוסחמ לש חצירפה
 עצבל חרטמל ןחל ומש תובר תונכות .חריגאה אשונמ המכ יפ יתיעבו ךובס אוח
 תיבמ 28 ללוכ) םיירבע םיטסקט סג םיללוכח םירגאמ ךותמ תומכח תופילש
 תנכות .טפוסרפוס תרבח ידי לע תבסומח 465 ,סיריא תיבמ סקדיריא ,ןייטשנייא
 תכרעמב תשמשמח ,5
 תראותמהו *ןידקת"
 ,ןהכה סרוי לש ורמאמב

 .תנייוצמ אמגוד הווחמ
 חתפתמו ךלוה ,חשעמל

 <ורמ ילארשיח קושב

 םיטסקט ירגאמ רחא
 רורב סלוכל .םייחוור

 םידקמה לכ ,הז אשונבש

 - םירצוי .תויוכז שוכרל

 קיתו ןויער :טסקטרפיה

 תטישב חשעמל םילעופ םיחנומח ינולימו םינוקיסכלח בור
 סורואזת ןולימ .וילא רושקח חנומל דחא חנוממ תוינפח םע ,טסקטרפיחח
 תונשרפח תטיש סג .טסקטרפיחח לש חארשחח תורוקממ קפס אלל אוח
 תומודק תורוצ אלא ןניא תיעדמח תוינפחח תטיש ,לידבחל ,סגו תיארקמח

 בתוכל ןוכנ רבדח .ארוקו ארוק לכ לש עדיח תמר תאו ןינעח ימוחת תא תוזחל לוכי
 אל סחיבתוכש ,םיירוטסח סיבתכ יבגל ןוכנ יאדובו ,ונימיב רפס וא רמאמ ,חעידי
 .םינטק קיטסלפ ילוגיע ךותב םיבשויח סייקנע סיינויכרא לע םולחל םילגוסמ ויח

 לש יטרדנטסח יתרדסה חנבמח תא רובשל חשעמל אוח עצוחש ןורתפח
 םינוש םיחנומ ךותמ .תמוצ ןיעמ ,רגאמב ביכר אלא וניא טסקט לכ .טסקטה
 הברמל .סהל םיעגונח םירחא םיטסקט לא תועבצח םירגשמ טסקטב םייוצמח
 רובעלו ,וללח תוינפתח רחא תפוז ףניחב בוקעל רשפאמ וננמז תב חיגולונכטח ,לזמח
 לש תיביטקרטא חבחרה .וחנשמל ילאוטסקט דימ טירפמ וניכרצ יפלו וננוצר יפל
 םירזתואמ םיטסקט סוקמב ןחב תוכרעמ - *חידמרפיח" חנומב חנומט גשומה
 .עמש יעטקו םיטרס ,תונומת

 אליממ .םיטסקטה לש תינדפק חאירק דדועמ וניא טסקטרפיח רוזחאש רורב
 .ךיכרצל םימיאתמ ושגוח חב טוריפה תמרו םירבדח רדסש םייוכיסח םישולק
 בותכח ינפ לע ףורפרו ןיעזו לומ םיטסקטח ףודפד איח ןאכ תפדעומה חקינכטח
 .םחב

 .אורקל םיבייח םלוכש םיטסקט ויחי אל ,תינורטקלאה חביתכח לש םלועב"
 לש תרחא וא וז הדימב ןוחבל רחוב םישנא לש ןטק וא לודג רפסמש חלאכ קר ויחי
 רקוח ,רטלוב י'ג רמוא ,"ףלחש ןדיעל ךייש םיענמנ יתלבח קנעח ירפס ןויער .קמוע
 ארוקה תא ררחשל ןויסנכ טסקטרפיחה ןויער תא תוארל חשעמל רשפא .סוחתב
 וניא טסקטח ןרצי .ארוקח תולבגממ בתוכח תא ררחשל סג ךא ,בתוכח תולבגממ
 לכב ,חז קנבמ ךשומ ןכרצח וליאו ,יביטקלוקח תונויערח קנבל ויתונויער תא חלשמ
 השעמל ררחושמ בתוכה .ויכרצל םימיאתמח טסקט יטירפ לש ףסוא ול תיארנח ךרד
 תא קורזל סיוסמ ןבומב ישפוח אוחו םיקרפ ישארל ויתונויער תא םותרל חרכהמ
 ,ןבומכ ,ארוקח .סדאח תבישח ךרד תא סלוח טלחחבש בצמ - רבע לכל ויתונויער

 יקרפ אורקלמ ישפוח

 יעטק וא םירכומ אובמ
 :םייטנבלר אל עדימ

 ףפוק טושפ אוח
 דע ןויערל ןויערמ

 .וקופיס לע אב אוחש

 ארוק לכ ול רצוי ךכ

 הבשתמ תליסמ

 .ול תידוחייו תיאמצע

 ,וזחש ימ ויח 1987-ב
 אובי ישיא בשחמ לכ רפסמ רשאכ ,יתרדס חלילע טוח אלל ןמור :"םירזוכת ןמוי* סשב יסיסבה ןויערה 90-ח תונש תליחתבש יטסקטרפיח ןמור תירבעל סגרות ןמזמ אל .םירשקח תבר חשיגח לש .הכוז
 רתויש חמכל עיגחל תכועמ םע .םירשק לש חפינע תשרב וזל וז תורושק תויומדו תולילע-תת אוה ילאוטסקט רוזחאב

 םייטנבלר םיטסקט

 תוחפש חמכ סע ,ךיכרצל

 ךרוצל .םירתוימ םיאצממ

 תזה דעיה תגשה

 תונכות תוושפאמ

 םישופיח עצבל חפילשה
 תודש לע ןח ,םימכחותמ
 םילימ ןהו ,שארמ םיעובק
 םילימ יפוריצ וא

 .ומצע טסקטבש

 ןויער חלעוח ,ללמ לש םיב חעיבט לש ידמל יתואיצמח ששחח עקר לע
 ןוסלנ דט עבט ,רתוי רחואמ חנש םירשע .חנש 50כ ינפל תנושארל *11ץקס16אזח
 עדיח רצוא ובש ,סלוע-תקבוח תיקנע עדימ תשר וחור יניעב זא האר אוח .חנומח תא
 .םייגול םירשק לש חכובס תשרב רבוחמ חיחי ולוכ ישונאח

 הביתכח לש חנמז רבעש חשוחתה אוח טסקטרפיחח סיטבב בצינח ןויערח
 חיח אל םיוסמח טסקטח תא בתכש ימ :טושפ אוח ןויגהח .תיתרדסח ,תיתרוסמח

 .ומצע תא קידצמ
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 תנווקמ חרזע תוכרעמ ונימיב אוצמל ןתינ םיטעמ אל חנכות ימושייב
 ףמאמהחש חארנו ,וז חבתכב וטטרושש תונורקעח יפל קוידב תויונבח

 טסקטרפיח ללוחמ קסידרק תרבחמ ןדיע ירוא חנב ,3לפו תשקבל
 ,שדוחה תנכות תרגסמב שדוחח שגומ ולש סושייש ,ירשק-בדי ,יטקפמוק
 סמצעב טופשלו ולא סירצק עדימ יפד ינפ לע ףרפרל םינמזומ םיארוקח
 ,םימימשמו םיכורא דומיל ירפסל םלוח ףילחת תווחל חלוכי חטישח םא

 ןוכנ .טסקטרפיח

 רמול חשק ,ושכעל

 תויעב .םשגתה ןוזחחש

 תובכעמ סינוש םיגוסמ
 לש חיצזיראלופופח תא

 םיישקה :הטישח
 תריציב םיכורכה
 תושוקמח תכרעמה
 ןםיטסקטח לש

 בולישב םיישקה

 לש סילודומ
 םיכורכת םיישקח ,תומייק םיטסקט תריגאו םילילמת דוביע תוכרעמב טסקטרפיח
 .דועו ,חכובסח תכרעמח ךותב טווינב

 .םילילמתה ירגאמב יטסקטרפיחח ןדיע לע זירכחל םדקומ דועש תויחל לוכי
 לגתסחל רחמי אל תיתרדס חרוצב םיטסקט אורקלו בותכל ליגרח םדאחש ןכתי
 וחז ,טושפ .חל חמוד חשיג וא ,וזח חשיגח מואת ףוסבלש איח ונתעד .וז חטישל
 .ונמלועב תופחרמח ידימ תולודגח עדימח תויומכל ידימ חלצומ ןורתפ
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 ןודרוגדוד

 תא ,לארשיב חנושארל ,הנורחאל חגיצח מבי

 תכרעמב תילוק חטילש תרשפאמה חנכות ,\(סוטס דץ

2 

 להק אוה חנכותל יזכרמ דעי לחק ,יעבט ןפואב

 ליעפחל סתורשפאב ןיא רשאו תיזיפ סיב

 2./0'/% םג הז התעמ םירוביד
 205 ימושיי לש לבגומ רפסמב קר הכימתה הקדבנ

 1010508 \אסז6 105 1-2-3 ,60886 1% 11 ללוכה

 הרוצב תכרעמה תא םיאתהל ןתינש הכירעמ מבי

 .רחא סושיי לכל הטושפ

 וגצוה ,תרושקתה יגיצנ ינפל חכרענש חמגדהב

 הפיחב רקחמה ףגאמ הליעפמ .תכרעמה יעוציב

 התוויצ איח 205 תמרב .חשאר לע ןופורקימ חביכרח

 ןוחבאה ןונגנמ תא תררועמ וז חתפמ תלימ ."יעג(טטק"

 .1א הדוקפה תילוק הלעפוה התע .'/סוטט1ץ"ח לש

 וא האיגש) 0 1-2-3-ב חדובעה חגצוח ןכמ רחאל

 "0130" תאירק ידי לע ונקות הדוקפה תנבהב םייתש

 סיטקסט ךרועב הביתכה .(חדוקפה לע תפסונ חרזחו

 סדאה לש הבתכהה תויורשפא תא חמיגדח 205 לש

 סע תרגסמ העיפומ תרכומ אל הלימ לכל :בשחמל

 רפסמ תא רחוב שמתשמהו ,תויורשפא רפסמ

 הלימה תא האירקה הליעפמח .המיאתמה היצפואה

 ."פעש ו "פע" רתיה ןיב ועיפוה תרגסמבו ,אמגודל ,"סטץ"

 "קס וס 60]5ק" חדוקפה ,"ישפוח" רבדל םיצורשכ ,ףוסבל

 .האבה הלעפהל דע תכרעמה תא המידרמ

 וב ינושאר ןומיא לש ךילהתל חקוקז \סוץ%6

 שמתשמה לש רובידה ינייפאמ תא דמול אוה

 רובע אירקמ שמתשמה הז ךילהת תרגסמב .יפיצפסה

 דמלת תפטושה הדובעה ךלחמב .םילימ 200 בשחמח

 .היעוציב תא רפשתו םילימ דוע המצע תא חנכותה

 ילגנא רוביד רובע תירבה תוצראב חחתופ סוס

 תעכ .תויאפוריא תופש רפסמל רבכ חבטוחו ,יאקירמא

 תכרעמח תבסהב תשרדנה העקשהה לדוג מביב ןחבנ

 .תירבעל

 תכרעמ ,חלעמו 389/5%א דבעמ שרדנ תכרעמל

 לש חישק קסיד ,6 8 לש ןורכז ,כ05 50 הלעפה

 סע ןופורקמו ,144א8 םיטקסיד ןנוכ ,30א88 תוחפל
 ו-4074 ילוק סיטרכ

 םיקוושמה לכ ידי לע קוושת חשדחה הנכותה
 .רלוד 3000-כ לש ריחמב ?/מבי לש םישרומה

 1992 ףרמ
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 .בשחמח לע טסקטל תינשדח חשיג חגיצמח חנכות חניח (א]ט 1גה8) רשק בר

 ,חנוש עבצב תוגצומה סילימ רפסמ ןנשי ךסמה לע גצומח טסקטה ךותב ,וז הטישב

 ,("- חארי) רפסב חינפח ומכ ,םיפסונ םיכסמל טסקטח תא תורשקמ ולא סילימ

 חעיפומ וב טסקטל חלימח לש טוריפח ןיב רובעל ןתינ ,רפסל דוגינב ,ןאכש אלא

 .11616או-ה ןורקע אוח חז ןורקע .תוריחמבו תולקב הלימה

 סיעצמאו תוקזח תומרופטלפ ילעב סיבשחמ לע רקיעב תומייק חז גוסמ תונכות

 םיבשחמל חתמאתהב איח רשק בר לש הדוחיי .'דכו שוטניקמ ומכ םיללכושמ םיפרג

 .תירבעה הכימתבו םיישיא

 ישיאה בשחמל דחוימב

 תצורש תינכות ןכל .ותושרל תדמועח ןורכיזה תומכב לבגומ ישיאה בשחמה

 בור תא ריאשחלו ןורכיזב םוקמ תוחפש חמכ סופתל הכירצ עדימ םומיסקמ גיצהל

 חסריגח .ןורכיז לש תילמינימ חכירצל ןנכות רשק בר .סמצע סינותנל ןורכזה חטש

 תאירקל סוקמ קיפסמ ריאשמח לדוג ,דבלב 63א-כ תכרוצ ךדיבש תרבוחל תפרוצמה

 .ןורכז 5128 ילעב 1 יבשחמב סג ,דאמ םסילודג םיצבק

 לא םג ,דחא לכל עיגחל ףאוש רשק בר .םינותנח ץבוק לדוג איה תפסונ הלבגמ

 ךכ ,סוחד טמרופב רשק ברב םינותנח סירמשנ ןכל .360% ןנוכ קרו ךא ובש תיב

 .תיסחי סילודג םיצבקל 360% טקסידב סג שמתשחל ןתינש

 תנתנח וז ,חינשחו חביתכ תינכות תחאח ,תודרפנ תוינכות יתשמ יונב רשק בר

 םיצבקה תא תרצוי חביתכח תינכות .חאירק תינכות -"חנתמ חנכות"כ 3281 יארוקל

 .רשק בר לש חאירקח תינכות י"ע חאירקל סינתינ ןכמ רחאלש

 201 הביתכה תינכות

 תללוכ איח חזככו ,ליגר םילילמת דבעמל חמודב תלעופ 20011, הביתכה תינכות

 לש חמכח חכיפח ,םיקולב םע חדובע ,חכירע תולועפ :תוליגרח תויצקנופח בור תא

 .וכו ,ירבע טסקטב םירפסמו תילגנא
 תא תורשקמח ךסמ לכב תועיפומח תתפמה תולימב אוה "רשק-ב+ לש ודוחיי

 םיצור חתואש חלימח תא ןמסל שי חביתכח ןמזב .םיפסונ םיכטמל בותכח טסקטה

 ,ןמסח חילע רובעי רשאכו ,ךסמח לע חנוש עבצב גצות וז הלימ .ףסונ ךסמל רשקל

 ןתינ .הפוסו חלימה תליחת תא ןמסל שי חתפמ תלימ ןמסל ידכ .ביטגנב גצות איה

 ,חנומיס רחאל דימ .חליממ קלח ןמסל ןכו חתפמ תלימכ תחא הליממ רתוי ןמסל

 .םילימח ראשמ חנוש עבצב חלימה עיפות

 דימת ליבוי וזכ חלימ ךרד רבעמ ,חחז חתפמ תלימ םיכסמ חמכב םושרל ןתינ

 םיאשונל עיגחל רשפא חנממש תמוצ ןיעכ חווחמ חתפמ תלימ לכש ךכ ,ךסמ ותואלא

 .םכנוימדב חלועח לככ ,לכח .עגרכ גצומח טסקטב תיבגא םירכזומה םינוש

 רבד .וז חלימל רשוקיש ךסמח תכירעל רובעל ןתינ ,חתפמ תלימ חנמוסש רחאל

 תשקח רחאל .תיצקנופ שקמ לע חשקחו חלימה לא ןמסח תאבח ידי לע עצבתמ חז
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 רשחלק בר
 ירבע הזקםחז םאד

 ןדיע ירוא

 סא ,קיר ךסמ וא חתפמה תלימל רשוקמח טסקטה ךסמ גצוי ,חלימח תריחב שקמ

 תרושב םילימה תמישרל ףסוותת חתפמה תלימ .חלימל ךסמ הכ דע רשוק אל

 תולימ לכ :חכ דע ונרבעש לולסמח תא תראתמ וז חרוש .ךסמה תיתחתבש גולאידח

 .הז ךסמל דע ונרבע ןכרדש חתפמח

 תדעוימה תינכות איה אח 1.57.8א₪ :הנשמ תוינכות יתש תללוכ תביתכה תינכות

 תינכותה .ץבוקב תועיפומח חתפמח תולימ לכ תא ללוכח סקדניא תריציל

 .הביתכה תינכותב ובתכנש רשק בר יצבק תסיחדל תשמשמ אז קא אמ

 ארוקב יולת לכה - האירקה תינכות

 סלוא ,תמ\סא[5אח, םשב ץבוקל לדחמ תרירבכ תארוק 11, האירקח תינכות

 הלוע ץבוקה תניעט םע .רחא 205 סש לכ ילעב םיצבק לע םג התוא ליעפהל ןתינ

 תולימ לא ותוא ריבעת (רבכע וא) םיצחה תועצמאב ןמסה תזזחו ,ישארח ךסמח

 השקהו ,העבצ תא חתפמה תלימ חנשמ ,חתפמ תלימ לע אצמנ ןמסח רשאכ .חתפמח

 .הרוחא ךסמ רוזחת ₪07ח שקמ לע השקה .אבח ךטמה תא חתפת תו6ז לע

 .סהבה תרבעש םיכסמה תא טרפמה (2/11ף לולסמח עיפוי גולאידח תרושב

 ךסמ לכ סיפדהלו סוחד בצמב אצמנה טסקט םג אורקל תעדוי חאירקח תינכות

 .שקמ תציחלב רשק בר לש

 רפסמ בוליש .ארוקב יולת לכח ,חאירקח תינכות י"ע טסקטח תאלעח עגרמ

 חרוצב אשונל אשונמ רובעל תורשפא ןתונ םינוש םיכסמב חתפמ תולימ

 אשונה תא ריכהלו סירשק דוע אוצמל לכות "לייטל" הברתש לככו ,תיביטאיצוסא

 .תונושמו תונוש תויוזמ ךל גצומח

 !האלה המ

 תינכות לש הנושאר הסריג איח שדוחה טקסיד יבג לע סכל חגצוחש תינכותח

 תונוש תורוצב תורגסמב שומיש תוללוכ תופסונ תויצקנופ .רשק בר לש חאירקח

 תינמז וב םילולסמ המכב רבעמ ,טסקטב תונומת יצבוק תלילכל תורשפא ,םיכסמב

 .דועו

 המגוד קר הניח טקסידב תפרוצמח חאירקח תנכות רובע ןזוחש טסקטח

 ,ישיאה בשחמה תא ראתמ הז טסקט .רשק בר לש סיטסקטב תונומטה תויורשפאל

 הלא םילולסממ דחא לכ רשאכ - הנכותו חרמוח - סיירקיע םילולסמ ינש ללוכ אוה

 .םיישארח םיאשונה ינש ןיב רשקחה יפ לע גוליד רשפאמו סינוש סינוויכל לצפתמ

 שומישל םישדח םיקפוא חתפת םיטסקט תביתכל וז חטישש םיווקמ ונא

 .ריינ לע הספדהל תדעוימח סילילמת דוביע תנוכמ סתס דוע אל .ישיאח בשחמב

 םה בשחוממ םימסק רפסו ,סירוביגה םע היעטו עסמ רשפאמח תואקתפרח רפס

 .רשק ברב תונומטח תויורשפאל תואמגוד קר

 .רשק בר תנכות חתפמ אוח קסידרק - תרבחמ ןדיע ירוא

 ה
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 תביתכב ינשח דעצח תא יקלח ןפואב חווחמ חמישרח לש הנושארח הקסיפה
 תישאר תרתוכ ,וחשלכ ןוויכ ,יללכ ןויער תאלעה אוה ןושארה דעצה .והשלכ טסקט
 םא תובישח ןיא חז בלשבו תונויער תאלעח אוה ינשח דעצח .טסקטה אשונל
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 :טסקטרפיה
 בותכל שדחמ דומלל (

 רחש רימא

 לצא םישחרתמה םייתבשתמה םיכילחתה רחא תוקחתהל ןויסנ איח חרטמח
 רצק רופיס תביתכ וא *תורכמתח אשומכ למשחחי ומכ אשונ לע בושחל וסנ .בתוכה
 ןפואב ולעוי ןושאר בלשב .יח'גנינח יבצ שדקמ רחא שופיחח* חיחת ותרתוכש
 לכ וא הקספ ,טפשמ חתפי ןויערל תרתוכ לכ רשאכ ,םייללכ תונויער יביטאיצוסא
 הנבמב טפשימ וא חלימ ,וחשמ .ןויערל תחתמ דמועח רחא ילאוטסקט חנבמ
 םינבמלו םישדח תונויערל חתפ וחתפיו תושדח תויצאיצוסאל ומרגי ,ילאוטסקטח
 ובשיתת זאו םכל סאמיי טושפ וא ןמזח וא תונויערח ורמגי וחשלכ בלשב .םיפסונ
 תדבועמ תרתוכ :אשונח לע תרדוסמ חרוצב בושחל וליחתתו (ריל ףד וא) בשתמח לומ
 תחת חיח וליא .הכו יראניל ןפואב םייונבח םיקרפ ישאר ,םירדוסמ תונויער ,חפי
 ןתינ ירח ,וב םינמוימ םתייח סאו ,(ןבומכ 5גתאּגתס) חלצומ טסקטרפיח ללוחמ םכדי
 םעפ לכב .תדלקמה לע םילאוטסקטח םינבימח לכ תא תולעחל ידיימ ןפואב חיח
 הלועה לכ תא וב םימשור ,שדח דומע םיחתופ םתייח שדח ןויער חלוע חיחש
 ישאר תת ,םיקרפח ישאר לע גלדל חיח ןתינ ךכו (חאבח חיצאיצוסאל דע) םכשארב
 הנבמ םירצוי םתייח חשעמל .תונויערח לכ לש יראנילח רודיסח לכו ,םיקרפח
 .ןהילא םיסחיתמח םירצק םיטסקטו תונויערח ףסואמ בכרומח םלש ילאוטסטקט

 תוכרעמ לכ ,חשעמל .תיעוצקמ חכרדח תגצחל טסקטרפיח תטיש תדבוע םויכ
 ןכ ומכ .טסקטרפיח תכרעמ לע חיונב 80-ח תונש ףוסמ תובר תונכותב 11-ח
 ,יתעדל .(אסוסמ 086 דרפנ ןפואב םידמועח טסקטרפיח תטישב םיכירדמ סיצפומ
 דוביעל חטישכ טסקטרפיח ,חפי תורפסכ אוח טסקטרפיח לש ירקיעח טקפאח
 .רואל אצוח אל ןיידעש טסקטרפיחח ןותיע לע רבדל אלש ,תונויער

 הלילע יקרפ םניח ףושיכח ירפס - ףושיכ ירפס רפסמ רואל ואצי חנורחאח תנשב
 .(תויבוק תלטח) חריחב יפ לע םיקלח רפסמל ליבומ חלילע קלח לכ רשאכ ,םידרפנ
 רשק יפ לע רובעל ןתינ דומע לכמש ,רפס ןיימדל וסנ סלוא ,טסקטרפיח ןיא ןאכ
 יפ לע תאז תורמלו ,ארוקח ןוצר יפ לע חלילעח תינבנ ךכ .רחא דומעל יביטאיצוסא
 .בתוכח לש ותנווכח

 סלוא בותכ טסקטרפיחכ חמישרח תא בותכל תוסנל יתנווכ חתיח ,חליחתב
 .סקדניאכ ןיפוליחל וא חינשל תחא תונווכח לש ןבומ יתלב ףסואכ רתוי חארנ רבדח
 לע טעמכ בשחמה אצמנ ינרדומח סלועב .רתויב תינורקעת חדוקנל יתוא ליבומ חזו
 הממ שי ןיידע םיצעלו סלועחמ תוריינח ומלענ אל דוע חז בלשב םנמא .ןחלוש לכ
 תוסטרכ ,םינותנ ,בשחמ לע םירצק םיטסקט רתוו רתוי לש איח חמגמח ךא דחפל
 בורק .ךסמהמ םיטסקטח בור תא (ללכב ארקנ םא) ארקנ רבד לש ופוסב .חאלח ןכו
 םג אלא חאירקח תטישב קר אל ישאר םוקמ שובכי טסקטרפיחח ןויערש יאדוול
 .חביתכח תטישב

 3 למ 1992 ףרמ אב רבב רב רו ה הרה 0000000000 ==



 :"בא" לש תושדחה םינפה

 םיטירפת תכרעמ

 (תונולח) םיחתפנ

 תא החנמ

 זעמתשמה

 הנכותה תלעפהב

 תיפרג הגוצח

 תוארל תרזועפאמ

 יפרג ץבוק םג

 ךמסמב בלושמה

 ןוילגכ הלבטה
 ינורטקלא
 תרשפאמ

 תואחסונ .םיבושיח
 תומר יתועב ןוימו

₪ 

 עו חסה חי
 היי ןהטה והיו

 ן תא מסה חוף

 תר רומא

 זז הו!ע קוו ה תו ועה וא | או ו?
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 גרבלוד הילד

 םיסדנהמ גרבנירג

 הברה "ב-א"ל שי השדחה הסריגב

 םילילמתה ידבעמ קושל שדחל המ

 .ץראב

 בל ובשי רשא תועתפה רפסמ ול שי

 ךיא תואתשהל ול ומרגיו ,שמתשמ לכ

 .הלאה תויצפואה ילב הכ דע היה לוכי

 "ב-א" !הנדע היהת אל םירחתמל

 יעוצקמה חטשב םג תצחומ הבושת ןתונ

 .ולש תינשדחה שונאה תסדנהב םגו

 םישודיחהמ קלחב הז רמאמב ןודא

 ףיסואו 62 הסריגב סילולכה םיבושחה

 תנתנה ומד תסריג םויכ שי "ב-א"ל יכ

 תא דומלל תרשפאמו שרוד לכל סניח

 :תושדחה תויצפואה לכ

 שמתשמ קשממ
 וינפ תא הניש השדחה ותסריגב ב-א

 .שמתשמל תויתודידי לע דחוימ שגד םשו
 חתופ ןנערמו שדח שמתשמ קשממב
 (תונולח) םיטירפת תכרעמ ךינפב ב-א

 .הנכותה תלעפהב ךתוא החנמה
 .הלקו הטושפ ,תידיימ הנכותה תלעפה
 רמוש ,םיקיתוה סישמתשמה תבוטל
 תואסרגמ סישקמה יפוריצ לע ב-א
 שמתשמל ךכב רשפאמו ,תומדוק
 סע דובעלו טירפתה לע גלדל הסונמה

 .תורישי תודוקפ
 הרזע תכרעמ ב-אב תמייק ףסונב
 .שומישל רתויב החונו תללכושמ

 הדובע בצמ לכמ עיגהל ןתינ הרזעל
 תנווקמ הניה הרזעה .שקמ י"ע

 הרזעה רמולכ ,(000016א+-560511106)
 ,ףסונב .םיאצמנ הב הלועפל המיאתמ
 תריחבב .םיאשונ יפל הרזע לבקל ןתינ
 הליממ קלח וא הלימ סושרל יד אשונה
 תמישר תלבקתמו ,אשונל הרושקה
 תריחבל ,אשונב תורושקה תולועפ

 .תשרדנה הרזעה
 בתכנ הנכותה לש שמתשמל ךירדמה

 קפוהו סיימואלניב םיטרדנטס יפל
 .ןויעל המיענו תרדוהמ הכירכב

 תורפסהו חונה קשממה תוכזב
 ףטושה לועפתהו הנכותה דומיל ,הוולמה
 .האנה לש רוקמל םיכפוה הלש



 6.2 הסוג
 יטמוטואה ףועיסה

 דחא אוה יטמוטואה ףועיסה

 םע הדובעב םייתימאה "םירפו'צ"ה

 !ויאנתב .םילילמת דבעמ

 ךסמה לע דימ םיאורש אוה יאנתה

 םילילמת דבעמ .ףועיסה תואצות תא

 ךא ,יטמוטוא ףועיס תתל רמייתמש

 לע תואצותה תא תוארל רשפאמ וניא

 תא איטחמ טושפ ,הדובעה ןמזב ךסמה

 תוסחייתה בותכל רשפא ךיא .הרטמה

 תא תוארל ילבמ ,ךכו ךכ 'סמ ףיעסל
 ?ןרפסמ

 תדכ יטמוטוא ףועיס שי "ב-א"ל
 .ןידכו

 ?יטמוטוא ףועיס והמ

 היינב רשפאמ יטמוטואה ףועיסה

 .םיפיעס לש םייטמוטוא רורפסו

 םיפיעס סע ךורא ךמסמב :רמולכ

 תא רפסמי "ב-א" (:1.1א :1א ;א) םיבר

 גוס יפל ,יטמוטוא ןפואב םיפיעסה

 רוחבל ןתינ) ןבומכ ,רחבת ובש רורפסה

 .(רורפס גוס לכב טעמכ

 ,ףועיסה תינבת בוציע רשפאמ "ב-א"
 ,ךרוצה יפל תונוש תוינבת תנכהו

 .םירזוח םישומישל

 ףיעס סוקימ םינשמו םיטרחתמ סא

 תא תיטמוטוא הנשמ תינכותה ,םיוסמ

 םימיאתמ ויהיש ךכ םיפיעסה ירפסמ

 וא םיפיעס תדרוהב םג .שדחה םוקימל

 םיפיעס ינש ןיב שדח ףיעס תפסוה

 .תיטמוטוא ןכדעתמ רופסמה - םימייק

 םיבושיחו תואלבט
 בקע" םיבר סירקמב ,ןה תואלבט

 .םילילמתה דבעמב שומישה לש "סליכא

 חטשב ןמע דדומתהל תובר תויעב שי
 תא ףייעל ילבמ הלבטה יוק תריצי :הז

 תואלבטב דחוימב) ,שמתשמה

 ןמזב םיוקה שוביש תעינמ ,("תוכבוסמ"
 ךותב הביתכ ,הלבטה ךותב הביתכה

 .דועו הדומע

 הרוצב תויעבה תורתפנ "ב-א"ב
 .בל תשבוכו תיטנגלא

 ןפואב הלבטה תא רייצמ "ב-א"
 ךסמב ורדגוהש רחאל ,יטמוטוא
 רפסמ :הלש םירטמרפה אתליאש
 הדומעה בחור ,תוסינכ רפסמ ,תודומע
 הדומע ,לילמת תדומע) הלש ןויפיאהו

 .(ו"כו ךיראת תדומע ,תירפסמ

 הלבטל וקה גוס תא רוחבל ןתינ

 אתל וליפא וא הלבטה לכל ,תרגסמל)

 .ידכו לופכ וק ,ליגר וק :(דדוב

 תואלבט ןה ב-אב תואלבטה

 הפסוה שי הביתכה ןמזב :"תושימג"

 יאתַב תיטמוטוא תורוש סוצמצו

 הרושל הרושמ טסקטה תשילגו ,הלבטה

 .הכירעה יללכ לכ יפל תישענ

 :הלבטה הנבמ יונישמ רתוי לק ןיא

 הקתעה ,תודומעו תוסינכ תפסוה

 םיאתו תוסינכ ,תודומע לש הרבעהו

 .תחא הארוהב סישענ

 לע תערתשמה הלבטב ,תוחונ רתיל

 תלפכתשמ - םידחא םידומע ינפ

 דומע לכב ,הלבטה תרתוכ תיטמוטוא
 .שדח

 :תויפיצה לע הלוע תספדומה האצותהו

 בוליש ,תויתוא ילדג תללוכ הלבטה

 .יסחי חווירב הספדהו ,םינוש םיטנופ

 ינווטקלא ןוילג
 שומישב םיטלובה תונורתיה דחא
 ןויליגה אוה "ב-א" לש תואלבטב
 נורטקלאה

 ןוילגכ הלבטב שמתשהל ןתינ

 הלבטה יאתב סינכהלו ינורטקלא

 שומיש ללוכ ,בושיחל תואחסונ

 ,הקיטסיטטס ,סימתירגול) תויצקנופב
 .(הירטמונוגירט

 רשפאמו טושפו לק ןוילגב שומישה

 ,םירוט לע םיבושיחו תואחסונ תקתעה
 .הלבטה ךותב םידדוב םיאתו תורוש

 ןובשחמ
 תרתי לע חוקלל בתכמ םיחלוששכ

 םירפסמה תא בשחל ןתינ ,ןובשח
 לש ןובשחמה י"ע בתכמב םיבלושמה
 ."ב-א"

 ףוגב ישפוח בושיח רשפאמ ב-א
 ךרוצהמ שמתשמה תא ררחשמו ךמסמה
 .סיכ ןובשחמב שמתשהל

 תויצקנופה לכ תא עצבמ ןובשחמה
 .תויטמתמה

 םיכמסמב לופיט
 תובושח רתויה תושירדה תחא

 איה ,ידרשמה םילילמתה דוביעב

 רתאלו תרדוסמ הרוצב קייתל תורשפאה
 .םיקייותמה םיכמסמה תא תולקב

 תללכושמ קוית תטיש שי "ב-א"ל
 סיאתמ "ב-א"ב קויתה .הל המוד ןיאש
 םידרשמב תוגוהנה קויתה תוטישל ומצע
 ,תויקית) היכרריה רשפאמ אוהש ךכב
 .(םיקיתו תוריגמ

 לע רתויב לקמ "ב-א" ,ףסונב

 ךכב קויתה תכרעמ לוהינב הריכזמה

 םיירבע תומש ןתמ רשפאמ אוהש

 הריכזמה רחבת ,ךכ .2005 תוירפסל

 "רךיחמ תועצה" תריגמ ,"קוויש" תייקיתב

 תומשב רוחבל סוקמב ,"א חוקל" :קיתו

 ןהל ןיאש תוירפס-תתו תוירפסמ 5

 .היניעב ןבומ

 "ב-א"ל שי םיכמסמה רותיאב סג

 :תוידוחיי תויצפוא

 ינפ לע ךמסמ שופיח רשפאמ "ב-א"

 ךניא סא :אמגודל .תובר 2025 תוירפס

 תחת םייוסמ ךמסמ תקיית םאה רכוז

 "םיטקייורפ" תחת וא "ריחמ תועצה"

 (5טס-065(61/160) וא ,תוריגמ ןהיתש)

 תייקיתב תוריגמה לכ לע רובעל לכות

 .תחא התליאש תועצמאב "קוויש"

 םירטמרפ םירידגמ רותיא ךרוצל

 סש ,ךיראת ,ךמסמה סש :ןוגכ ,רותיאל

 ו"כו חתפמ תולימ ,ןעמנה םש ,רבחמה

 תיפרג הגוצת
 לש םיטנמלא ללוכה 'ךמסמ תנכהב

 הבר תובישח שי 1265%100-ץטס!וחוחש

 לע ךמסמה תא הארי שמתשמהש ךכל
 .תספדמל הספדהב הארִיש יפכ ךסמה

 לע תיפרג הגוצת רשפאמ "ב-א"
 ךמסמה תא תוארל ןתינ הבש ,ךסמה

 ,םיילוש רושיי :תספדמב ספדויש יפכ
 יסחי חוויר ,תויתוא ילדג

 תגצה ןכו ,(תנסקסתוסח41-5ק80וחַ)
 !ךמסמב יבלושמה םייפרג םיצבק

 םילילמת דבעמ אוה "ב-א" :םוכיסל
 ןורתפה תא תתל לגוסמש המצוע בר
 תניחבמ ןה שמתשמל רתויב בוטה
 תויורשפא תניחבמ ןהו הלעפהה תוטשפ
 .ולש תויעוצקמה דוביעה



 ןודרוגדוד

 בשחמ ןיב וא בשחמל בשחמ ןיב רשקל ןויערח

 עמשנ ילמשחה חתמה תשר יווק ךרד תספדמל

 ןה סירזהל ומכ והשמ .תעדה לע לבקתמ אל טלחהב בשחמ ןיב וא בשחמל בשחמ ןיב רשקל ןויערה

 הז .תורונצ םתואב בויבה ימ תא ןהו היתשה ימ תא :

 תרבח לחנמ ,רוצ-ןב לאגיל ןופלטב יתרמאש המ ךרעב עמשנ ילמשחה חתמה תשר יווק ךרד תספדמל

 לש תשר רציילש םיעדוי םלוכ .י'גולונכטרטניא

 םיבר םיצמאמו ףסכ ,ןמז עיקשהל ךירצ םיבשחמ המ הז לבא ,תעדה לע לבקתמ אל טלחהב
 שקעתה תאז לכב .םידחוימ תרושקת יווק לש חלילסב

 ,רקטשה ךרד תוושקת לש ןויערה לע רוצ-ןב .השוע 0 קּג(ּבז,ותא-הש
 לוכי אל הז ,לכה ירחא .ןוכיסה תא תחקל יתטלחהו

 סיעיגמש םיפרוטמה םינואגח לכמ עורג תויחל

 תומכחותמ תוסטרכ לש םיטקסיד םע תכרעמל

 הז עגר ינפל"ו ,הנקתהב תושקתמ תצק קרש ,אילפחל

 תכרעמל עיגה רוצ- ןב ,רוציקב ."ילש 388-ה לע דבע

 .בטיה םיבצועמ םירישכמ ינש םע 31

 "טושפה דויצל דימו תולקב ורבחתה םירישכמה

 םיבייח .ז06ז א/1-1509 תספדמר 41 ,א7 :תכרעמבש

 עיגהש רחאל ,דבע הזשכ לבא .דימ דבע אל הז :תודוהל

 תשר תא ןיבהו י'גולונכטרטניא תרבח לש החמומה

 .שחרתה אלפה ,ןיינבה לש הקיתעה למשחה

 תגצוימה ,תילגנאה %6חג3ם תרבחש רבתסמ

 תא התנק ,י'גולונכטטרטניא תרבח ידי לע לארשיב

 .46 ג1ג[.וםא ומשש הזה אלפל תודות חמלוע

 תרושקת רשפאמה"םדומ* ןיעמ אוה יסיסבה רישכמה

 .יזכרמ בשתמל םיפוסמ ןיב וא 26 יבשחמ ינש ןיב

 שמשמ 86 23גו41גתא 225 ,םילשמה רצומה ,

 וא ןיוות ,תספדמ :ילאירפירפ דויצל "תזכרמ-סדומ"כ =

 הניא תרושקתהש ןאכ תיזכרמה הדוקנה .ליגר םדומ

 וא תוריקב דחוימב וללסנש םיווק ךרד תעצבתמ

 ו

 תינכות וא ןוזח

 ?הייבג
 לש חנווכ לע ונרשבתנ הנורחאל

 לש "וקה תא רשייל" למשחח תרבח

 יטיכ ךרד לארשיב למשחה תכירצ

 רוביח ידי לע השעי* חז רבד .ןכרצח

 סייתיבה סינומל םייטפוא םיארוק

 ילבכ ךרד חרזח עדימה רודישו

 לא הרבחה לש םימייקח למשתח

 לצינ ימ חרבחב ועדי ךכ .דקומה

 ,ןבומכ .תועש וליאבו ,למשח המכ

 הלעי סמועח תועשב למשח לוצינ
 .רתוי

 192 ץרמ ה : %6



 תיתשת ךרד רבוע עדימה ;תונורדסמה ךרואל וחתמנ
 .למשחה תשר :חנבמח תמקה סע הנכוהש הנשי תיווק

 לע רדשל סדאה לוכי ,46 411וח6-ה תועצמאב
 וק לש ףוריצ לע :תויורשפא המכב ולש למשחה תשר
 לע ,(חקראה) "חמדא"ה וק סע ספאה וק וא חתמה
 ורדושי סינותנ .תונוש תוזאפ לע וא חתמ תזאפ התוא
 סיוות 840 לש םינותנ תרבעח בצקב חז רזומ ךוות לע

 םירישכמה רשאכ ,(1688₪ לש ימלוג בצק) הינשל
 סע ,יטמוטוא ןפואב תואיגש ןוקיתו הקידב םיעצבמ

 תטישב ינמז וב רודיש לש תויושגנתתמ תוששואתה

 לש תוגוז (חרשעמ רתוי אלו) השימח תוחפל .05א4

 .תשר התוא לע תינמז וב לועפל םילוכי ,46 191.ותא

 חאמ דע םישימח לש םיקחרמ ינפ לע אוה רודישה

 גוז לכ :תוגוסב הדובעב תינורקע ןאכ רבודמ .רטמ

 רצווהל הלוכי תרושקתה .תרושקת רצוי 46 031 ותא

 ילאירפירפ טירפ לכו (ףוסמ וא) ישיא בשחמ רובע

 וילא רבחתהל ןתינש יאנתב ,(סדומ ,ןיוות ,תספדמ)

 .ילאירס וא יללרפ ןפואב

 6163160 תתוטז 5תגנטז לש תובית ישאר) 275-ה

 (העבש דע) םישמתשמ רפסמל רשפאמ (רבתסמכ

 םיכירצ אל סה .תיליבקמה תספדמה חתוא תא לצנל

 הלודג חברקב וא המוקח התואב ,רדחה ותואב תבשל

 .תימוקמ תשר התואמ למשח וכרציש יד .דחוימב

 .רותח תא ומצעב לחנמו ולש *תשר"ח תא קרוס 005-ה

 םירישכמה לש 46 גוג[ תא"ל הרזח חלוש םג אוה

 רטולפ םג שי םא .תורודשתה בצמ לע עדימ םירדשמה

 כק8 ינש תרזעב ירה ,הרבחב תספדמ םסגו

 תותשר יתש רצייל ןתינ 26 לכל דחא 6 םגוג[וחאר

 תא גתמי שמתשמ לכ .םיבאשמ ףותיש

 ןיבל תספדמה לומ הדובע ןיב ולש 46 1ג1תא-ה

 .ןיוותה לומ הדובע

 ןכש ,תנייוצמ הלאש איה םינותנה ןוחטב תלאש

 חשוריפ ,למשחה תשר ומכ ,לכל החותפה תיתשת

 ,ךנכש לש רזיילה תספדמ לע סיפדהל לוכי התאש

 סכינשו למשח תשר חתואל סירבוחמ סכינשש יאנתב

 ,איה הבושתה .46 וגז גתה דויצב םישמתשמ

 ידי לע לפוטמ םינותנה תחטבא לש טקפסאהש

 שמשל םג ןבומכ חלוכי וז חנגה .הנפצה לש תויצפוא

 תרגסמב סיבאשמ וא םינותנל השיגה תלבגהל

 .הרבחה

 דחא 295 רישכמו /ג6 םגוג[ גתא ינש לש תכרעמ

 3281( תכרעמב תספדמו םיבשחמ ינש ןיב ורביח

 ונשגרה אלו טעמכש ,םכסל ןתינ ללככ .עובשכ ךשמל

 לכ אלל ןמזה בור ומרז טושפ םינותנה :סמויקב

 יבצמב ןכו ,למשח תוקספה לש סירקמ ינשב .תולקת

 הלוכי תספדמהש ררבתה ,תכרעמה לש לוחתיא

 םיעיפומח עקר ישערו םילבז רחבמ יוטיב ידיל איבחל
 ןורתפה אוה חלא בצמב ןורתפה .למשחח יוק לע
 טנ/!6-ה תא ןקורל הז תושעל ךירצש המ לכ :יתרגשה

 .רדתסמ לכחו ,חקלדהו יוביכ ידי לע םירישכמה לש
 לע וזתוה טושפ םירקמ ינשבש אוה ,רתוי רומח טעמ
 המחג ירפ ,םיוות לש םיימתס תוזורחמ תספדמה
 ונלקתנ אל ,ולא תולבגמ איצוהל .הרורב אל תילמשח
 40 וגז גחא-ח לש תפטושה חלעפתב ןחשלכ תויעבב

 העקתה

 .םיבאשמ ףותישל ןונגנמכו תספדמ-בשחמל רבחמכ

 ,םנמוא .תויעב ויח ונלצא - הנקתחח תולקל רשאב

 תויטנגלאב םיבצועמה 46 עג011ה8-ה ירישכמ לא

 תרבוחו םירבחמח יגוס לכל סיריממ סיפרוצמ

 גוס הזיאלו ,חמ רבחל ךירצ ךיא) תטרופמ חכרדחה

 אתורצ ינימ לכל דזסטפו6 5םסטזוחק תלבט ןכו ,עקת לש

 דומלל חמ י'גולונכטרטניא תרבחל שי ןכ יפ לע ףאו

 למשחח תוכרעמ לע חז רצומ לש הנקתחה לע

 .ונצרא לש תועוערח

 תתע תעל :חיעב תווחל חכירצ אל תוחיטבח תלאש

 ךא ,ילארשיה םינקתה ןוכמ לש חקידב חכרענ אל

 ןקת) 55 615 יטירבה תוחיטבה ןקת תחת רצוימ דויצח

 עגונח לכבש רורב סלוכל ,סוקמ לכמ .(יתיב דויצל

 ימחרל סדאה ןותנ 40 ק401גה% תכרעמ תנקתהל

 .יאלט יבג לע יאלט ללכ ךרדב תינבנש ,למשחה תשר

 .חקראהה הרסח סיתעלו (תונכוסמ) תוליזנ שי םיתעל

 ל"כנמ בייחתמ ,הלא תויעבל תועדומ ךותמ

 תשר לש תינושאר חקידב עצבל י'גולונכטרטניא

 סושייחש אדוול הרטמב חוקל לכ לש חנבמב למשחה

 .חוטבו ירשפא ןכא

 ףותיש לש תויעבל ןורתפב ןאכ רבודמ לכה ךסב

 חמצעל תושרחל חלוכי חניאש חרבח רובע םיבאשמ

 ןיא ,46 גוג[ גת< תשרב .תימוקמ תרושקת תשר

 רבחתחל סדא לוכי תיבב סוקמ לכמ :בחרמ תולבגמ

 דוע סינוק ישמתשמ תפסות .דובעל ךישמהלו "תשריל

 רטמ 5-ה לובגמ חוכשל ןתינ נהשיערמ תספדמ .רישכמ

 :תיליבקמ תספדמ לא ?6 תרושקתל םישורדח

 םיכירצ םסלוכ .טלקמב תספדמה תא סיניקתמ

 בוציע .ק5 ורזיילח תספדמ לע םעפ ידמ סיפדהל

 ךירצ ימ צא :סוקמ לכב שי למשח זדרשמח לש שדחמ

 .טוח לולסל

₪ 

 :תינויער ךרד תצירפב רבודמ ,ךכל רבעמ לבא

 לע ךילוהל רשפא יא .תויתשת דוחיא ,תורוניצ דוחיא

 למשחו םינותנ תרושקת ;היתש ימו בויב ימ דחא וק

 תשר :סיהדמ אוה רתוי בחרה ןוזחהו .ןכש רבתסמ -

 ,למשח :תיבל םיטלק תללוכה ,תיטנגמורטקלא

 :םיטלפ םג תללוכ איה .םינופלט ,םינותנ ,היזיבלט

 תוארוח ,ולחק תעד ירקס ללוכ) סינותנו תוארוח

 האר) םימו למשח לש הנומ תואירק ,(!ןקנבל םולשת

 הצירפ לש תוקעזא ,הקוצמ תאירק םג ילואו ,(תרגסמ

 רתוי לש הלילסב ךרוצ היחי אל ילוא דיתעב .דועו

 .תיטנגמורטקלא רדושמש המ לכל תחא תשרמ

 סקפ ,03-5496304 .לט) י'גולונכטרטניא - םייתניב

 300-כב 46 םוג1 תא רישכמ לכ העיצמ [%5

 ינפל הז לע בושחל יאדכ .רלוד 400-כב 75ר ,רלוד

 .תימוקמ תרושקת תשר םינימזמש
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 ךלש ינורטקלאה ינורטקלאה ןוילגה רופישל תובוט תוצע

 יא 0 81 = יאת

 וניה רמאמב דקמתנ וב אשונה
 םירדגומה םיאת ןיב סחיה
 (/1,0₪) םיירפסמ םיאתכ
 יאתכ םירדגומה םיאת ןיבל
 תכיפה ןכו (.801,) טסקט
 יעצמאכ טסקטל םירפסמ
 .תויעב ןורתפל

 1.01, גוסמ םיאת דוחיא

 אתב ,אמגודל .8 ןמיסב שמתשנ דוחיאח תלועפל

 םיאתחיינש דוחיאל .ילאינד* 2 אתבו *יסו*" ךרעה 1

 ןיב חוור תפסוחל .:418.42 שיקחל שי ישילש אתל

 \ +418 "82 שיקחל שי תומשח

 האצותח + * םיישרג ןיב תוורל בל םישל שי
 ."יסוי לאינד" :לבקנש

61:+/.16" 2 

4 8 0 
 יסוי יסוי לאינד

 4 02 כ =

 4 צ <% צח

 ןימיל חדמצה

 דמצית 1.1881, גוסמ אתל חחסונב תוסחייתחב

 תא דימצחל חצרנ תירבעב .לאמש דצל חאצותח

 ךרעח .ןמדירפ רמ תא חקינ ,אמגודל .ןימיל טסקטח

 תדעוימ ןמדירפ רמ האצותח .41 אתב אצמנ "ןמדירפ*

 .סיוות 20 אוח 6 הדומע בחור .02 אתל סנכיחל

 ₪: בו

 :בותכנ ןימיל ןמדירפ רמ תבותכח תדמצחל
 תעמוד( 20-61 0118 רמי))18\8* רמ*

 2" "20-61.8א4167(0711 רמ")(187 רמ"

4 
 1 ןמדירפ

2 
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 ךרוא תא תבשחמ 61.8א0 71/18" רמי) תחסונח
 לע תרזוח 670/1 חחסונה ."ןמדירפ רמ* תזורחמה
 רפסמל 20 ןיב שרפחכ םימעפ רפסמ חוורח ןמיס
 ןכלו 20-911 ונלש אמגודב ,תזורחמה לש םיוותח
 :איח תיפוסח האצותח

 (םיחוור 11) ןמדירפ רמ *
 ,חנתשמ וניא אתה בחור דוע לכ הבוט וז החסונ

 ו 9% 8
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 יונישש ךכ חחסונח תא ללכשל ןטק יוניש תרזעב ןתינ
 .םיסנכומש םיחוורה רפסמ תא חנשי חדומעה בחור
 תחסונחו .111קדד1י,01) :'?0" סוקמב בותכנ
 :ךכ חארת

 קוך *, 011( ,01)-

 ]1 אס 168(1"רמ"))8418= רמ"

 תעינמל דעונ 62-ב אלו 61 אתב שומישח
 .('0810* תילגעמ תוסחייתח

 יגול יאנתב שומיש

 וננוצרב .*ץ ואז ,דבועח ןימ רדגומ 42 אתבש חינ)

 .םאתחב תרבג וא רמ חלימח תא םידקחל

 :וטכ החסונב שמתשחל שי

 601:+ 416" "42(:6601="ז",ירמ","תרבג")
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 1 ןמדירפ ןמדירפ רמ

0 2 

 צ 1 ₪ גוסמ סיאת דוחיא
 1 טז -ו

 ;אבה בצמה ונינפל

 15 זא43,04(6" "287 1
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 המושרח תבותכה תא דחא אתל דחאל וננוצרב

 11 עפ גוסמ (דוקימח) 43 את םלוא ,41.43 סיאתב

 ,הדוקנח ירחא תורפס רפסמ) 851181%6 חחסונח

 1 \תחז -כ 1ט6 גוסמ את לש גוציי חווחמ (את

 | ןורתפח ןכל
 .שורדח תא גישמ 8)511%004300= "8/28* "1

 1. 01,8-ב שמתשהל
(- 0( \ 

 וסנכוחש םינותנ תדומע תמייק תמייוסמ חלבטב
 ו )

 אתב סינכנ ,םירפסמל ולא םיכרע ךופחל תנמ לע
 .6( 1014 :חחסונה תא ןושארח אתל ןימימ

 ./007צ חיצפואה תרזעב חטמ יפלכ חז את קיתענ
 תרזעב תיבושיתח חאצותח תא קיתענ אבח בלשב
 תא קחתמו תירוקמח חדומעל /4א65 5
 .תואתסונח תדומע

 רעש) 231 ךרעב רפסמ לכ ליפכחל חצרנ םא
 שמתשנ .1.1881,-כ םריאשחל תאז לכבו ,(רלודח
 :חחסונב

0 (10 

 לכ תאו חטמ יפלכ בושיחח תא קיתענ ןאכ םג
 /תגאסמ ג ₪ תרזעב קיתענ תואצותח תדומע
 .\ חדומעל

 האומה" ככ

 ימניד ורקאמ

 םיעטק בותכל ןתינ ורקאמ תוינכות תביתכב

 תספדחב ,אמגודל .םינוש םיכרעל םאתחב ונתשיש

 שמתשמח לאשנ סיוסמ חוד לש םיקתוע רפסמ

 (0 אומת םיקתעה רפסמ,6075)

 עוציבל .009:5 ומשש אתל חסנכוה חבושתח

 :ורקאמח תינכותב בותכנ חספדחח

 יי /קק גי 0 קמ ויס קי,00 1580"

 :ורקאמח תא וביני ,אמגודל ,םיקתוע 3 ךכ
 יס
 תא אלו חיצקנופח תאצות תא *חאור* ורקאמח

 סינוש םיקלחל תרשפאמ וז חנוכת .חמצע חיצקנופח

 .ןוילגב םיכרע תונתשח ךות תונתשחל ורקאמח לש

 .-.) חיצקנופב םג חז חרקמב שמתשחל ןתינ ,םנמוא

 שומישח תוחונ תא חשיחממ אמגודח םלוא 0%
 .חנתשמ ורקאמב

 היצמינא תצק

 תימדח איח ורקאמו חיצקנופ תבלשמח אמגוד

 אמגודח ןיערג .םילימ ףצר חווחמח תרתוכ לש חעונת

 לש סיוסמ רפסמ חריזתמח 61281 חיצקנופה איח

 .רתויב ילאמשח ותחמ לחח תזורחמב סיוות

1:61.) 12,413( 
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 | שט |5000855 005

 ₪ (פוהחא ה13) (וסז 6!13,1,60חע\ת(ה1.07.)12)

 (09ו0)

 תומכ תא עבוקח חנומכ שמשמ 413 את :רבסח

 חעונת תימדח רוציל תנמ לע .41 אתב וגצויש סיוותח

 ךרואל דעו 1-מ תונתשחל 13 אתב םיכרעל םורגל שי

 תדוקפב שמתשנ .60 ₪א0111412) :412-ב תזורחמח

 :תלש חנבמחש ,08 ורקאמח

 (תספ חנומ, חלחתח ךרע, יפוס ךרע, שרפח, עוציבל ורקאמ]

 תלעפח סעש ,(ונחתו וסנ) איח תיפוסח חאצותח

 תוא 50008558 0085 תיוותח גצות ורקאמח

 .תוא רחא

 טירפת אוהש ורקאמ

 תלבט בותכל תרשפאמ חאבח תינכותח

 ללוכ שמתשמח יצבק תמישר תא גיצחל תרשפאמח

 ןמסח סוקימ י*ע טושפ ץבוק ןועטלו תירבעב רואת

 תומש סע חלבט תונבל שי חליחת .רבסחח תרושב

 .םיצבקח

 :םישיקמו /5 תדוקפ) 205-ל םיאצוי ךכ םשל

 קח *שי > תז ד ץפא

 רצווחל (ס1פ) םיצבקח תגוצתל סרוג ןמיסח -

 ןוילגל רוזחנ חתע . חח. 115ד.28א סשב 450 ץבוקכ

 תא אביינ /11 תרזעב .(יס" םיבתוכ) ינורטקלאח
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 הנטק.ק תואצוה

 /פש תרזעב .טסקט ץבוקכ ₪. 11517.28א ץבוקח

 :ינורטקלא ןויליג תנבמל הז בוק םגרתנ

15 

% 

 תוריכמ תלבט
1 
15 
 2| אוסאמצ

 3 | זגא ראוני תואצוה

 :ורקאמה תינכות הנבמ

6 8 4 
 5 סודה

 (706316 ס4]

 | וז
 | 4 -צ

 (6/ 01. .קסזאדד:ת("6סחוטח(5")<" 7 ) ₪4 את ןכות

 ןכות תא טולקל אוח 24 אתב חיצקנופה דיקפת

 ורקאמל ךשמהב ותוא לותשלו ןמסח סקוממ וב אתח

 אתב םשרי ןמסה עיבצמ וילעש ץבוקח םש .34 אתב

 י"ע היצקנופח תא רפשל ןתינ ."* תפסותב 4

 הב חדומעב תולת אלל ,דבלב חרושל תוסחייתח
 :ןמסח סקוממ

 ₪ 00805 1 קא

 אתה ןכות תא הריזחמ 66(י41") היצקנופח

 ונלש אמגודב .חב תועיפומ ולש תוטנידרואוקחש

 רפסמ קרו 1 חדומעב םימקוממ םיצבקח תומש

 היצקנופה .ןמסל םאתהב הנתשמ הרושח

 הרושח רפסמ תא הריזחמ 6811(8 20את(יא0וא")
 .ןמסח אצמנ חב

 לש ךרעח - 5 חרושב אצמנ ןמסח סא ,אמגודל

 1.48חַז ל 5 ךרעה תכיפח י"ע 5 אוח חיצקנופח

 15 ןאתח לש ןכותה תא לבקל לכונ וינפל *1' תפסוחו
 .8 6(י15*) - חיצקנופח תרזעב

 ,סטקס תרבח לחנמ אוח סקס רהז
 תורשו םיבשחמ יסרוק תמייקמח
 .ק6 יבשחתמל ינופלט הכימת
 סותתב הניה הרבחה תוחמתה
 123 סוטול סינורטקלאה תונויליגה
 .ורפ-ורטאוקו

 :תולאשו תורעח תולשל סינמזומ 31 יאווק
 .61116 א"ת 11616 ד"ת 03-2095144 סקפ

 ש)



 ישניא רשורזמה
 נרינרצוב 7 :רנכותה

 ונימיב םיקסעב המגמה

 .םיתווצב דובעל איה

 איה תיתצובק הנכות

 ךמותה רבד לכ

 .תווצ תדובעב

 היגולונכטב הרוק המ

 ?וז תררועתמ

 יליימ לאכימ

 שיא ,ב"הראב םש-יא ,מ"עב הקיטתופיה תרבחב

 אוה סויהש ללגב תאז .סלועל הדובעהמ הנחנ וניא

 תורעה םימשור ,סישגפנ סילהנמה וב סויה -"סוי"סו*

 יאלמ םהשכ םהיבשחמל רוזחל םירחממו סעזב

 תא םיבתוכ םח ,הרשע-תחאה העשב ,סויסל .תונווכ

 תודהמ סימוליצ םיניכמ סח ,ורמגש רחאל .תוחודח

 םישתומ התיבה םירזוח זאו חבישיב חיהש ימ לכל

 .בוש רבד ותוא סישוע סה ,ןכמ רחאל סיימוי .חונל ידכ

 תרבח ילחנמ םיקוקז ול רבדח ורכומ עמשנ

 והשמ ;תישעמ תיתצובק חנכות תצק אוח חקיטתופיה

 תצובקל עייסיש וחשמ ;סלוכ לש םיטלקה תא םאתיש

 .הלועפ ףתשל

 ולכוי סח ןכיח זתויחל לוכי הזה רבדח המ לבא

 וגישיש עגרבו !תונקל סהל יאדכ גוס הזיא !וגישהל

 !הז םע תושעל ולכוי חמ ,הז תא

 ןמז הז תונימז תויתצובק תונכות !תיתצובק הנכות

 .םיישיא םיבשחמ ןווגימו 0חוא הדובע תונחת לע המ

 ועיפוח ןח ,הנורחאל .גשגשמ רנ'ז והז ,ישיא בשחמב

 .שוטניקמ יבשחמב וליפא

 בושחל רשפא היח ,תאזח תוליעפה לכ םע

 .אל הז חמו ןכ הז המ ןמזמ וטילחה רבכ םישנאש

 ינולימב שפחל םיכישממ םישנא .ךכ אל לבא

 וא תאז הנכות םאח םיחכוותמו םהלש םיבשחמה

 ."תיתצובק הנכות וא "הנכות" קר איה תרחא

 רבודמ תיתצובק הנכות לע הלאה םירובידה לכב"

 .םישמתשמ לש הליהק ךותב הדובע לע לכה ךסב

 הנכות .םיתווצב דובעל איה םיקסעב המגמה

 יחוזו ,תווצ תדובעב ךמותח רבד לכ איח תיתצובק

 יכרצ ידי לע ןיטולחל תענומח חנושארח חיגולונכטח

 תינכות לחנמ ,ןסנהו'ג טרבור רמוא ",שמתשמה

 (11ִּכ דיתעח ןעמל ןוכמב תושדחח תויגולונכטח

 רבחמו

 ,( טק קט 5טקקסה 10 ונוח 1635

 לע חבחרחו חטושפח ותרדגח תא ססבמ ןסנחו'ג

 ןושארח היה אוח .םייקסיע םיתווצ רקחמ לש חנש 0
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 תיגולונכט קר הניא תיתצובק הנכותש שיגדהש

 סירבד לולכל הלוכי אלא ,הנכות וא הרמוח ,בשחמ

 וא ,תובישיב םישמתשמ םהב םיפקש ינרקמ ומכ

 .הדיעו תוחישב ןופלטה ומכ רתוי םיחיכש סירבד

 הדימ ינק םישפחמ םיחתנמ המכ ,ינש דצמ

 תיתצובק הנכות ןיב ןיחבהל ידכ רתוי סירדגומ

 .תורחא תויגולונכטו

 דחוימב דעונש והשמ איה תיתצובק הנכות"

 חתנמ ,קשרמ ינור רמא *.הצובק לש השומישל

 דלוביס הישירטפ לש ידרשמה בושחימה תצובקב

 ,01006 6סחוקטזותק סקס לש ישאר ךרועו (25000)

 הנכותב תונוש תויגטרטסא
 תיתצובק

 תוביבסל טושפ עציהמ הענ תיתצובק הנכות

 ראוד ירצומל תויאמצע רזע תונכותמו תומלש

 קלח ,ףסונב .ךכל רבעמו םירפושמ ינורטקלא

 .תוירוגטק המכל םימיאתמ םירצומהמ

 "תורוגס" תוטשי תוידרשמ תוכרעמ <

 ףותיש תלוכי תא רפשל ידכ תונכדעתמ

 .(שחוא ירישכמל 0חוק!6א לשמל) הלועפח

 סצעמו ,תורצונ תושדח תומלש תוביבס <

 תונורתפ רשאמ רתוי תוחותפ ןה ןעבט

 הרמוח םע 68 תרבח ,לשמל) םירוגס

 .(תובר תומרופטלפל הנכותו

 תוקפסמו תורכמנ םימושיי חותיפ תוביבס <

 ןונכיתל ההובג חמרב שמתשמ ילכ ןה
 קשמימל םירישכמ תבית ןכו ,םימושיי
 םאתומ תונכיתל חותפ םימושיי תונכית
 08/2 ,וממ6סופ-ל 105 או ,לשמל)
 .(שוטניקמו

 ראוד לעמ תינבנ תירלודומ תיתצובק הנכות
 ,לודומ רחא לודומ תשכרנ איה .ינורטקלא
 תפסוהל | ןוגראה | תפיאשל | סאתחב
 ימושייו /8סזסצסה [ג| לשמל) תוילנויצקנופ

 ו



 ינפל

 םיבשחמ רובע הילע סינבנח הדובעה תצובק

 םילודומח ,םימעפל .(שוטניקמו סיישיא

 רחואמ םיפסוותמ םניאו הלחתהמ םינבנ

 וא תפוס 500גו6 לש 1029 םע ומכ ,רתוי

 ,\ סל 6

 הנכות תוליבח ,דדובה םושייה לש לדומב <

 תומישמל תוקפוסמ תויאמצע תיתצובק

 ךרוע ,!תצוגתו טקגוס לשמל) תיסחי תורדגומ
 .(שוטניקמל יתצובק

 ,תרכמנה תיתצובקה הנכותה גוסל םאתהב

 סינכהל ידכ תונוש תויגטרטסאב םישמתשמ סינרצי

 הצמיא סוטול .תורבחל תויתצובקה תונכותה תא

 רמולכ) 5 תיגטרטסא הלתתההמ

 סייניב ימרוג לש לוצינ ]טס 40066 קת

 (חכימתו עדי ומרתי םג ךא תכרעמה תא וקוושיש

 תביבס התיה אסוטפ"ש םושמ 1000 \0ו6 תריכמל

 היהו םישמתשמל תכרעמ תמרב תמכחותמ סימושיי
 תועמשמה .תאז הדבועל קושה תא ךנחל ךרוצ
 ןאסוש תא רוכמל התיה תאז היגטרטסא לש תירוקמה
 וא קזוס6 \/61(8ת0ט6 ומכ תולודג תורבחל
 סינימז םיחמומ קיפסמ שי םש ,אחפזפ0ה סת[
 אסשפ 20 תנכות .סוטול לש םי\גת םע ודבעיש

 "חרוגס הביבס" לש חנשונה חיעבח תא תפקוע

 םיישיא תויביטקודורפ ימושיי סע חדובע תרשפאמו
 .םילילמת דוביעו הקיפרג ימושייו 1-2-3 סוטול ומכ

 לע חדבע טפוסורקימ תרבח ,חאוושח םשל
 ראודל רוגישו ןוסחיא לש קזח סיסב תקפסא
 תונכות ימושיי ססבל ןתינ חיחי וילע ,ינורטקלא
 איח ןאכ חיגטרטסאח .דיתעב םיישיא םייתצובק
 תרש ותוא לעמ תמאותמ יתלב תיתצובק הנכות םאתל

 1992 ףרמ

 בחורל דיחא םש לעב תוריש חיחיש ךכ )11070506 !א(גנ]
 .סימושייה

 ךותמ ,תובייח טפוסורקיממ רתוי תונטק תורבח
 חיגטרטסא - רתוי םיעונצ םידעי ןמצעל ביצחל ,חרכח
 םידדוב תיתצובק חנכות ירצומ חותיפ רבעל חעיבצמח
 ,וידחי םירשקתמה םירצומ תליבח םוקמב סייאמצעו
 ינרצי ,סמ 60018 ל"כנמו אישנ ,ןאייר לאנוק רמוא
 עו(66%1םַק גאז תיתצובק הנכות ירצומ
 .שוטניקמל 1ם(גחז ()ק0גופ"1

 רמוא ,"חריחב וא חרכח איה תיתצובק חנכות"
 ביוחמ ןורתפ איה ,לשמל 1000 אסופ* .לאנוק
 1חצוגתו 0ק6גוס .תילעפמ-ללכ העפשה לעב תואיצמה
 ףסוותיש רצומה גוס והז .רחבנ רצומ איה ,תאז תמועל
 *.םעפ לכב דחא חדובעה תצובקל

 סלועה לש תיתצובק הנכות
 ישממה

 ,םינרציח לש תויגטרטסאה תא עגרל בוזענ םא
 וישממח םלועב תיתצובק חנכותב םישמתשמ דציכ
 תותשר תסדנה תלהנחב תווצ לחנמ אוח טרביה ןיווק
 .סטסו'צסמ ,ורובלרמב דנלגניא וינ לש ןופלטה תרבחב
 הייחת םיסדנחמלש ךכל גואדל איח ותדובע
 ורחב סח .םתדובעל תנווקמו תנכדועמ תוסחייתח
 .תאז הרטמל דחוימב 10 א"ב

 סיטיב תופמ אבייל תלגוסמ 1004 06\1 20"
 םיטוטרש סינכתל ונל רשפאמח רבד - תולודג
 תוקורס תונומתו םילילמת דוביע יכמסמ ,םייסדנח
 אוח ונלש ירקיעה דעיח" .טרביח רמוזא "סוג תביבסל

 םיטוטרש ,תשר תסדנה ינקת וניסדנהמל קפסל
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 ,סינווקמו םינכדועמ םהשכ תורחא תויוסחייתהו
 רתוי בוט הלאה סירבדה תא תעצבמ 20 100 אושר
 *וניפיצש הממ

 לש התעפשה לע תויודע חברח לע חוודש תורמל

 המכ לע סיעמשנ םיחוויד טעמ קר ו א

 קר תושעל םיפאושה הלא - רתוי סיעונצה םירצומהמ

 ץועיי תרבח ,1616020106 [ם0.-ב .דחא רבד
 םילהנמה ,יסר'ג וינ ,ריילקטנומב היצקינומוקלטל
 לע תפתושמ הדובעל סנמזמ דבכנ קלח סישידקמ
 שוטניקמ תינכות ,85ק60-ב םישמתשמ סח .תוחוד
 ללמ תכירעל ,סזסטק 160ת01סָקמ לש תמא ןמזב
 איהש םושמ ,קוחרמ ןהו ימוקמ ןפואב ןה הקיפרגו
 םה וב "ףתושמה הדובעה חטשי תא םהל תנתונ
 לש ךילהת םצמצל הלוכי איה .הלועפ ףתשל םילוכי
 .דבלב תורופס תועשל ןונכיתה תרבחב םלש עובש

 א קסו6זג!א תשר לש \ףק60מ-ב םישמתשמ נא"
 יווק ךרד םיקחורמ םימוקימ ינשל םירבחתמו
 תשרב" .הרבחב ףתוש ,רנגנאל קראמ רמוא ",ןופלטה
 םוקרטניאה םע דחי חב םישמתשמ ונא ,תרושקתה
 *.תויללכ תולאשל קשוב 01141 80%-ב וא

 תרבח ,1ג06ח אןטזוג] ידי לע םג ןתינ המוד רואית
 תוליעפ ת"וחודל סיארחא הלש םימתחהש חוטיב
 םישמתשמ סהש רמוא יו'ג טוקס רקוחה .םייעובש
 ,0ה 166תתס]סַקְע לש [הצ1גם| 0ק03ו6יב

 .םינמזה תוחול תא סאתל ידכ \!סטטתק //366ז-בו

 דחא םש סע הירפס שקיב יו'ג הלחתההמ םלוא

 תמיוסמ היעב הווחמח חשקב ,םירצומח ינש רובע

 רחאמ ,ןאייר ל"כנמה ירבדל 0 160]ם01027ל

 ינורכניסדא יתצובק םילילמת דבעמ - !םצזגתו )02167

 דועב ,תרשל יפותיש סינותנ רגאמב שומיש חשוע -

 (65 מיעב ךשמה)
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 רדסב היהי
 הירכז קחצי ד"וע

 תיבבש הז .חצנמ ןגלבה ,רבד לש ופוסב ,והשכיא

 סוש רמוא אל ,"ןויקינו רדס"ב 'א ונלביק ידוסיה רפסה

 ,ןויקינה ןינעב זא .םילודג ונאשכ ,וישכע וניבגל רבד

 סיקוחר ןיידע ונתאמ םיבר ,ינשה ןינעב לבא .אלימ

 ןידה ךרוע ןמוי אל : סולכ רוזעי אל .רדסב תויהלמ

 (עבש יפ טעמכ הלועש) ראטס-ןבסה אל ,ןומה הלועש

 רבד - חבוט איח סא וליפא) תוריכלמה תקלחמ אלו

 ,סינופלט ןופלא ונל שי ,ןמוי ונל שי .(וניתומוקמב רידנ

 וליפא שי ,ןמוי דוע ונל שי ,תועדוה סקנפ ונל שי

 .קתפ ונמשר - "רשקתה השמ* .ןגלב שיו .הריכזמ

 - "תרחא היהי םא יובאו יואשו הככו הככ ול דיגת"

 הפיזנ ונמשר - "זןכומ אל הזוחה המל" .רכזמ ונמשר

 חארנ אוח חעש ךות ,יקנ חיה ןחלושה רקובב .ריכשל

 ."חרדח ריי לש ירוחאח ןסחמה ומכ

 ונחנא סעפהש ןיבחל ידכ יטמתמ דבעמ ךירצ אל

 יוצמח תנכתמחש ומכ וא ,ןמז לוהינל הנכות לש ןינעב

 ונחקל .דרשמ לוהינל הנכות - הל אורקל ףידעי
 יא.יט.רא חנכותה תיב לש 0111518 תנכות תא הקידבל

 ןורתפ תתל ורמייתח אל יאיט.רא .תמא ןמז תוכרעמ

 וסינ אלא ,ןיד יכרועל אקוד םהלש וזה הנכותב

 תוטלחה לוחינל ילכ שמשיש רתוי יללכ והשמ ביכרהל

 תועצמאב תומישמ עוציב רחא יטמוטוא בקעמלו

 ,תושעל המ לבא .שמתשמה עבוקש תומוזי תורוכזת

 לחנתמ ולש ןמזחו ןיד ךרוע אוה הלא תורוש בתוכ

 ,תוחוקל לומ הברה דבועש ימ יכ חינהל ריבס .םאתהב

 יאנתב יח ,תושיגפו הביתכ ,םינופלט ןיב קלחנ ונמזו

 ןאכ רומאח ךכיפלו ,יוצמה ןידה ךרוע לש הדובע

 .ויבגל סג יטנבלר

 תדעוימ (םשה תא ול "ונתרבע ,ןכ) "ריסיפואה"

 לדוגב 8%[ ןורכז םחלש ,םימאותלו 1.8.8 יבשחמל

 .חלעמו 33 סוד הלעפה תכרעמו ,256א8 לש ילמינימ

 .ןיא ימל - ונימיב לבא ,חישק קסידל הבוח ןיא

 ןמוי ,תומישמו תורוכזת תסטרכ תלהנמ ריסיפואה

 סילוכי סדומה ילעבש ,םינופלט תכרעמו תושיגפ

 .בשחמה ךותמ רישי גויחל םג הלצנל

 סיעיצמ תושיגפח ןמויו םינופלטח תכרעמ

 תורכומה תויסיסבה תויצקנופה תא שמתשמל

 חנכות ינסחמב תובבותסמה תוישפוח תונכות חברהמ

 ןותנ "גודל" רשפאמ םינופלטה רפס רשאכ ,םהינימל

 רפסמ לש תונושארה תורפסה י"ע םא - וכותמ

 רחא טרפ לכ י*ע םאו יטרפה םשח י"ע םא ,ןופלטה

 תבותכ ,רשקה שיא סש) חמושה לכב ןסחאל ןתינש

 .(ב"ויכו

 לוחינל סינוש םינמוי חרשע םינמויח תכרעמב
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 חול ןונגסב תישדוח תיפצת ןכו סינמז תוחול ,תושיגפ

 .סויו סוי לכב תועש יפל םאו ,סימי ינל סא - ריקח

 ץיצהל ,םתסה ןמ ,ןתינ הנכותה לש תשר תסריגב

 רבדהו ורדחל סנכהל ילבמ הדובעל רבחה לש ונמויל

 בגא תבכרומ חשיגפ תמאותמ רשאכ דחוימב ליעומ

 .תינופלט חחיש

 תכרעמ איח ריסיפואה לש ירקיעה חקלח

 הטלחה לכל .תוטלחה לוחינלו בקעמל "םיסיטרכח*

 תונזומה תרוכזת לכלו חמישמ לכל ,שמתשמח לש

 סינייפאמו םינותנ ובו סיטרכ חנכותח תרצוי ,תכרעמב

 לכל חותפל שמתשמח לוכי .ןותנח סיטרכח לש

 יטרפ סושירל דעוימה ,"קית" םג וטכש הטלחה

 ףאש ,ימינפ קתפ ןיעמ וחשמ ,רחא ללמ לכלו חטלחהה

 .רכזמ ןקת לע וסיפדחל ןתינ

 יפ לע ,הבש סינותנה תא ןיימל תלגוסמ ריסיפואה

 לש ומש ,טילחמה לש ומש ומכ ,םינוש סינוירטירק

 יגולונורכ רדס ,ןינעה גוס ,חוקלה םש ,עצבמה םדאה

 ףולשל לגוסמ שמתשמה .ביויכו תיב"ףלאה יפ לע וא

 ,ךכ .רחביש ןוירטירק לכ יפ לע רגאמה ךותמ םינותנ

 ולטוה תומישמ וליא תעדל שמתשמה חצור סא,לשמל

 .א ותוא לש ומש לע ןוימ ךורעי ,דרשמב א םדא לע

 צ חוקל לש ומעטמ תולטמ חמכב תעדל חצרי םא

 .חוקלה סש יפ לע ןיימי - וישנא םיקוסע

 (66966תו) ןורכז תנכוש הנכות חניח ריסיפואה

 סאתחב ,84%/-ח ןורכזמ 200א9- ל 100 ןיב תלזוגו

 ,התיח ןונכתה סיסבב הדמעש החנחה .שומישה ךרדל

 תיב ישנא םיכלוח ותארקל דעיה לחקש ,חארנה לככ

 םילבוסה םיישפוח תועוצקמ ילעבמ בכרומ חנכותה

 הנכות םהל קינעחל םיבייח ןכלו ,היבופובשחממ

 התיה החנהה "10 אפץ'-ב שומיש לע תססובמה

 תפייעל סומע 84%! איח חאצותח לבא ,חנוכנ ילוא

 השוע תוקלהש תפסונ הנכות םושל טעמכ יונפ וניאש

 חמרג וזח תושגנתהח .סייעוצקמה ויכרצל שומיש חב

 ןורתיח" סיארוק סהש חמ תא גייסל יא.יט.רא ישנאל

 ךירדמיב ץילמהלו ,םהלש חנכותה לש "לודגח

 אלו הליגר חנכותכ תסטרכח תא ליעפהל "שמתשמל

 וא םילילמתה דבעמ ומכ רמולכ - %63166ח תנכותכ

 תא תכפוה תאזכ הלעפחש ןבומכ .תונובשחה תלהנה

 שמתשמחש חמוד ךכיפלו ,חנימז תוחפל חנכותח

2% 

 ףד הזיא לע טועי ,הפוחד ןופלט תחיש לביקש ,יוצמה

 תולועפב ליחתהל אלש ףידעיו תמושרת בותכל ריינ

 וליעוה המ זא .ריסיפואל הסינכו 'א תינכתמ האיצי

 !םימכח

 רחא ןותנ לכו םיטסקט טולקל תלגוסמ ריסיפואה

 תונכותה ברמו םירכומה םילילמתה ידבעמ ךותמ

 וז ךרדב ."הטלתהה קית" ךות לא - קושב תומייקה

 טסקט וא) עטק ,שמתשמה ןיכמש רכזמב בלשל ןתינ

 ךותמ וא בתכש תעד תווח וא בתְכִמ ךותמ (אלמ

 לע וא םילילמתה דבעמ לע אצמנשו ,בושיח סיפדת

 .ושומישבש תרחא חנכות וא "סוטולה*

 ,רומאכ ,אוה ריסיפואה לש יזכרמה ןורסח/ןורתיה

 הנכותה ,המצעלשכל .(66106חז) ןורכיז תנכוש חתויחב

 רפס איצוהל) םיפי םיעבצבו םיטרופמ םיכסמ חגיצמ

 ,ונל יובא ,איה הנכותה לש הז קלח .םינופלטה

 ,תעדה לע םילבקתמ חרזע יכסמ סע (ןבל-רוחשב

 "שמתשמל ךירדמה" תא ארק שמתשמהש החנהב

 לש ליעי לוצינ - תעדל שי תאזו .ופוס דעו ותליחתמ

 טעמכ חז התוא ריכהלו ,חמע חרכה שרוד ריסיפואח

 המ - רחמו ,הככ הזש תבשח סויה :גוז-ךב ריכהל ומכ

 .יאיט.רא ישנא .תרחא ירמגל הז - העתפהה הבר

 תא םידקמה יללכה קלחבו הז ישוקל סיעדומ

 ינפב םיננחתמ סה ,"תסטרכה" תלעפהל םירבסהח

 תא לגרתלו הדיקשב הנכותה תא דומלל שמתשמה

 .םינושה חיביכרמ

 "םיעדו" סג ללכ ךרדבו "םילודג םימכח" ונבור

 ילקב היהי רתיחו טעמ ונל ריבסהל קר ךירצ : לכח

 םא .הזל ןמז שי ימל ,ללכבו רפסה תא ךירצ אל .תולק

 ריסיפוא ,תארוקה ךתוא וא ארוקה ךתוא ראתמ הז
 רפסה תא ושרחתש יוכיס שי םא .סכל תדעוימ הניא
 ח"שב רלוד 350 סכל חוושש תויחל לוכי - ולגרתתו
 .ןחלושה לעש תוריינהמ רטפיחלו תוסנל

 ינפל סג לבא .ןגלב ןיא ,סוקמ לכמ ,דרשמב ונלצא
 .חיה אל ריסיפואה

 הצלמה שמשל ידכ הז רודמב רומאב ןיא
 תונכותהמ ולא שוכרלמ ענמהל וא שוכרל
 .תורקסנה



 םירטסוט לע
 רינופמיסו

 יתרפאה לאכימ

 םישנאש הלאשל הבושתב חותפל ינוצרב םעפה

 סאה :תומדוקח תובתכה תובקעב יתוא ולאש םיבר

 םתוא לכל לגוסמ ןכא (לוזחו יתיבח) 500 חגימאה םג

 ,א'ה הבושתח ,ןכבו ויתבתכ סהילעש םיאלפנ םירבד

 ,םיעבצ 40% גיצחל לגוסמ 500 חגימאח :ןכ ,ןורקיעכ

 ינוטרס גיצהל ,תינמז וב לילצ יצורע 4 עימשהל

 הגימאה ימגד ,חשעמל ;ואדיול רבחתהלו היצמינא

 . תונוש תויצרוגיפנוקב םיחז םיבשחמ סה םינושה

 טרפל לכוא אלו ,םילדבח חמכ תאז לכב סנשי ..לבא

 םע עיגמ 500 הגימאה :םהמ קלח הנה .סלוכ תא ןאכ

 תונכות תלעפהב ותוא ליבגחל לולעש רבד ,דבלב 8%

 ,ןתינ .םייפארג םילילמת ידבעמ ןכו חיצמינאו רויצ

 רלוד 707100 דכ וא) ח"ש 250-400 לש העקשהב ,ןבומכ

 2000 הגימאב ומכ) דחא טייב"חגמל וביחרהל ,(ל"וחב

 םילדבהה ,ןורכיזה תומכל רבעמ .תיסיסבה ותסריגב

 לכ םדוק סה 2000 הגימאל 500 הגימאה ןיב םיירקיעה

 הלודג הטפוקב עיגמ 2000 הגימאח :תינוציחה הרוצב

 תדלקמ םעו םיסיטרכ תפסוהל סוקמ סע תיביסמו

 רשאכ הנטק הספוקב עיגמ 500 -חש דועב ,תדרפנ

 רבדה תועמשמ .תחא הדיחי םה בשחמהו תדלקמה

 תורבחתמ 'וכו סדומ ,חישק-קסיד ןוגכ תובחרהש איה
 .דצהמ

 קושל ךכיפל תואצוי הגימאל תובחרהו תופסות

 םיתיעל העיפומ 500-ה לש וז רשאכ ,תואסריג יתשב

 תדבוע טלתהב לבא ,רתוי תצק הלועו רתוי רחואמ

 ההובג הרומת לבקל הז בשחמ ילעבל תרשפאמו

 .בשחמה לע ומלישש (תיסחי) ךומנה ריחמל

 לש רטסוטב לשבתמ המ
 !?הגימאה

 לש בוליש אוה ((ו660 1סצשמ) רטסוטראדיוה

 הגימאה בשחמ לע תושבלתמה הנכותו הרמוח

 רטסוטל המודב .יעוצקמ ואדיו בשחמל ותוא תוכפוהו

 ,םיטסוט חשוע רטסוט"ואדיוח סג ,חבטמ לכב יוצמח

 שמתשמ אוה םחל תוסורפב שמתשהל סוקמבש אלא

 היצמינא ,פייט-ואדיו ,המלצמ :ןוגכ ,ואדיו תורוקמב

 לכה ךס רבודמ .הבוטה ןוימדה דיכ דועו בשחמהמ

 תובלושמה ,ואדיו תוסורפ עבש לש ילמיסכמ רפסמב

 .םיטקפא לש רתויב בר ןווגמ תרזעב הינשב תחא

 תונומתל ןה ,הנומת םגודכ שמשמ רטסוט ואדיוה

 טרסמ יתימא ןמזב םימגדנה םימיירפל ןהו תוממוד

 24 לש טמרופב דבוע רטסוטה .(זגנס 0זג0ותפ) ואדיו

 םיעבצ 6) ןוילימ 16-מ תוחפ אלב שומיש רשפאמה ,טיב
 .תינמז וב

 תרבחה החקל ,תונוכת ןתוא לכל עיגהל ידכ

 תא ונממ הטחסו הגימאה בשחמ תא א 6%

 םימכחותמ 181 יבבש 4 תללוכ חרמוחה .םומיסקמה

 תורישי תרשקתמ הנכותח רשאכ ,(₪/\א) ןורכיז יבבשו

 ולש הלעפהה תכרעמ תא תפקועו הגימאח יבבשל

 ןה קוושמ רטסוטה .םיילמיסקמ םיעוציב תגשה םשל

 ,תיאמצע הדיחיכ ןהו םייק הגימא בשחמל תפסותכ

 סיטרכ םעו טייב הגמ 9 םע הגימא בשחמ תללוכה

 רישכמכ תקוושמ וז הדיחי .וכותב ןקתומ רטסוטה

 .ואדיו ינפלואו היזיולט תונחתל םיטקפאו הכירע



 ןיידע ןכ-לע ,רטסוטל 2/1 תסרג האצי אל הכ דע
 הארנו ,לארשיבו הפוריאב וב שמתשהל ןתינ אל
 אלא רתונ אל ץראב ונל ;אצת אל םג בורקה ןמזבש
 קפס ןיא .קוחרמ ונממ לעפתחלו ריר ריגהל
 אלח לאיצנטופח לודג המכ דע הארמ רטסוטחש

 .חגימאה בשחמ לש לצונמ

 תולוק העבראל הינופמיס

 תוילקיסומ תונכות יתש הגימאל ואצי ,הנורחאל

 ךותמ לוק יצורע 0-ל 8 ןיב עימשהל תורשפאמה

 א[ס] ןוגכ תוינוציח תופסות אלל ,תאזו ,ומצע בשחמה

 לוק יצורע 4 שי חגימאל ,רומאכ .והשלכ סיטרכ וא

 עצבל ןתינ ,יתונכית "קירט" תרזעב ,תאז לכבו ,דבלב

 רותב חקינ ,השענ רבדה דציכ ריבסהל ידכ .תאז

 תא תנגנמח ,תינופמיס תרומזת לש לילצ תמיגד חמגוד

 :סוגימלוע

 "...חלמה תא יל ריבעת"

 ומכ יתרומזת עטק ,בשחמהח תניחבמ .הלא םיעטקב

 ומצע ינפב הניגנ ילכ חשעמל אוח ,ונלש חמגודבש חז

 "וד" לילצה תא ןגנמה ,"תינופמיס תרומזת" םשב

 תא ןגנל בשחמהמ שקבנ םא ;לשמל ,תוינש 20 ךשמב

 הובג קר ,"הריצי" חתוא תא עמשנ ,ומוקמב "ימ" ותח

 והשמ ,טראגוב ירפמה תא סוקמב ,ןיפוליחל ,וא ,רתוי

 .ורנומ ןילרמ תא רתוי ריכזמש

 ,תושדחה תונכותה יתשב קירטח חמ ,ןכבו

 לש 1ג%א0-7ו 4תופּגמט5ַ 0166 לש 4

 תורשפאמ הלא תונכות 181ו6 תנפלסח 5סשת6 \ 5

 ןב ילאקיסומ עטק בשחמח תרזעב בותכל שמתשמל

 דחא לכ םינסכואמ הלא םיצורע .םיצורע (16 דע) 8

 םהמ דחא לכב סייונישו חכירע עצבל ןתינש ךכ ,דוחל

 תא עימשהל בשחמהמ סישקבמ רשאכ .דרפנב

 ביכרמו גזממ ,םיצורע 64 דע) 2 לכ תקול אוה ,חריציח

 תאצות תא עימשמה ,דחא ורע ךותל דחיב םתוא

 .סינוש חניגנ ילכ 4-כ ונל עמשנח ,דדוב ץורעכ רוביחה

 לעב רמאי ותוא ץופנו יתרגיש טפשמ התעמ תויהל לכוי םסרופמה טפשמה

 ידי-לע תאזו ,רטקל ילבמו הדוקפח תא עצבל ססחי אלש ןתייצה בשחמל חגימא

 :בשחמח ידי-לע תטלשנח טובור עורז - ןושארח :חגימאל םירצומ ינש ןיב בוליש

 תרבח ידי-לע תרצוימו רלוד 89 ריחמב ב"הראב תרכמנה (הנומתב תגצומה) ס00/\ח
 .[618] 0 וקו

 לע םג ונרשבתה הנורחאל

 יעוצקמהו ללכושמה 41800 8000 51

 אוה ינשה ביכרמה .הינטירבב רצוימה ,רתוי

 תרשפאמ וזכ תכרעמ .רוביד יוהיז תכרעמ

 הכורא הרוש בשחמה תא "דמלל" שמתשמל

 הגימאה לכוי םתואש חתפמ יטפשמ לש
 אוה הזכ רצומ .רתוי רחואמ עצבלו תוחזל

 109 לש ריחמב ב"הראב רכמנה 1

 .רלוד

 .יחשלכ הריציל םויסה דרוקא

 םינוש םילילצ 20 תוחפל ליכהל לוכי חזכ דרוקא

 הזכ דרוקא רשאכ .תינמז-וב םיעמשומו סינגונמח

 ,םיירפסמ סינותנל סגרותמ אוה ,בשחמה ידי"לע סגדנ

 לש לילצה יצורע תעבראמ דחאל ותחילש םירשפאמח

 םילוכי ונחנא חז ןפואב .דיחי חניגנ ילככ בשחמה

 וימיב רבכ .תינמז וב םילילצ תורשע בשחמחמ עומשל

 תולגוסמח תונכות ועיפוח ,חגימאח לש םינושארח

 סיעטק ,תויתרומזת תוריצי לש לוק תומיגד עימשהל

 ("'הקנלבזק" טרסה לש סויסח תניצס לשמל) סיטרסמ

 ,ןכרואב חתיח הלא תומיגד לש חלבגמה .'דכו

 השורדח ןורכיזה תומכ ללגב ,תוינש 30-ל סצמטצהש

 .רתוי תוכורא תומיגד ןוסכיאל

 םייוניש עצבל םיצור ונא רשאכ הליחתמ חיעבה
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 ,00תוק0816 \%8ט6 סחמ הנוכמה ,הבכרהה תלועפ

 תא םילבקמ ונא ךכו ,הינשב םימעפ רפסמ תעצבתמ

 ,בוש .תינמז וב םילילצ 16 עימשמ בשחמהש סשורה

 ילכ 4 -ב רבודמ בשחמה תניחבמ ,ונרמא רבכש יפכ

 תונתשמה םילילצ תויעיבר םיעימשמה ,דבלב הניגנ

 תלוכיהו א1ט]וטדגצטהק -ה תנוכת .חינשב תובר םימעפ

 ןה ,הגימאה בשחמ תא תודחיימה ההובגה תילוקה

 .הז קירט לש חלצומ עוציב תורשפאמש

 "ןומושר'"'ל 1.2 הסריג

 דבעמל 12 הסריג האצי ראורבפ תליחתב

 םילולכה סישודיחה ןיב .הגימאל "ןומושר" םילילמתה

 םיעטקב םג) תורושה חוויר לע הטילש :וז הסריגב

 100-ל 9 ןיב לש םיכרע תעיבק תרשפאמה (סינמוסמ

 דומ ;הלא םילדגב סיטנופב שומישו הרושל סילסקיפ

 ;040/512 לש היצולוזרב לילמתה גצומ ובש 6

 ,םילסקיפב ףדה ךרוא תעיבק ;ילילמת" דומב הספדה

 העיפוה ,השדחה הסריגה לע הזרכהל ליבקמב .דועו

 תילגנאב דועיתו םיטירפת ,םיכסמ םע תיזעול הסריג

 םישדח סיירבע סיטנופ ונכוה ןכ ומכ .ל"וחב הריכמל

 .תירבעה הסריגל םיפרוצמש

 השדחה הסריגל ןכדעל ולכוי 11 הסריג ילעב

 ח"ש 5 לש ךס ףוריצב ןשיה טקסידה חולשמ ידי"לע

 .11גחה00/506 הנכותה תיבל

 הנכותה תיב ל"כנמ אוה יתרפאה לאכימ
 דבעמ ינרצי 03-315967(,  .לט) גת
 ."ןומושר" ינושל-ברה יפארגה םילילמתה



 ישיא בשחמה
 תיתצובק הנכותה
 (41 דומעמ ךשמה)

 ראודל חמוד תרשב תשמתשמ א!טותַפ .)1160-ש

 דיתעב ירשפא היחי אל םיתרשהיינש גוזימ .ינורטקלא
 .בורקה

 דחיב ןה ,םירחא םיאשונב םג יתואיצמ ןאייר
 תויגטרטסאב םיטקונה םירחאל סחיב ןהו ומצעל

 ןרצי לכש תויעב ףסוא שי" .םהירצומ רובע רתוי תובחר

 ארוק ינא ולאה תויעבל .רותפל בייח תיתצובק הנכות

 רמוא "יפותיש בושחימ לש םיכלכולמה תודוסה

 זרצומה תא ןיקתהל השק המכ דע' ןה הלא* .ןאייר

 סאה זותיא דובעל םישמתשמ רישכהל השק המכ דע

 דע זותוא קזחתל לק סאה !תשרה תא יל 'קופדי' אוה

 לכ לע ץורי אוה םאהו וגורידל ןתינ אוה המכ

 םיבשחמה ,םישוטניקמח תוברל ,ילש םירישכמה

 "4% וא שחוא הדובעה תונחת ,םיישיאה

 .המאתהו תוכרעמ ,םינקת

 תלועפ ףותישב הלועפ תלוכי

 חברה רובע בושח סרוג איה ([אד:תסקמת זר

 םג ךכו ,תויתצובק תונכות שוכרל תונינועמה תורבח
 הנורחאל .\/גא-חו 1.4א-ה ילוקוטורפ לש םינקתה
 סינקתל עגונב היחתפמ לש הבישי טפוסורקימ הסניכ
 תרבעחו תוירפס ומכ ינורטקלא ראוד יתורישל
 קפוסרו 1881 ,סוטול ,תאז הבישי תובקעב .תועדוה
 סימושייח תונכית קשמימל םהלשמ סכסה לע ומתח
 ארקנה תועדוה תולשמל שדחה

 ,הז םכסה יפ לע .0א8 ז שמ טו
 ינורטקלא ראודל םיעדומל ךופחל סיצורה סימושיי
 ,סאז סע .בותכל ולכוי וילא יטרדנטס 1 ילעב ויחי

 1095 ףרמ

 תונבל םילוכי סישמתשמ

 - ב םחלשמ סימושיי

 סייקל תנמ לע 5
 .חיצמרופניא ףותיש

 תרבחב 1.0605 \66(0 תמאתה
 ןוסרדנא ץועייה

 בורק ,תיתצובק הנכותל סושי* תביבסכ אס תא התגה סוטול רשאכ
 ועייה תרבתב סלוא .רובעי רצומהש סייוסינה לכ תא חתזח אל איחש יאדול

 עדימ תיגולונכטל ימלוע ןוגרא לש תיגטרטסאח עורזח ,ןוסרדנא רותרא

 שיטפ תומולהמ המכ הגפס 1.00 א( ,צלווש ,הבנ'זב םיישארח וידרשמש
 ץועיי ,םיבלושמ םיתוריש קפסל ןוסרדנא לש יגטרטסאה דעיל םאתחב

 ,םלועח יבחרב תורבחל סיילוחינ יוניש יתורישו עדימ תיגולונכט
 רחא בוקעל ידכ דרשמב סלצא אסוס"ב םישמתשמ ןוסרדנא ,תישאר

 תועצומ ןהש ינפל תוכרעמה תא ןוחבלו צועייל םיטקיורפ לחנל ,תוחוקל

 .תוחוקלל

 יטרבורו ,'תימס ןיווק ריכב לחנמ ,ןמשיפ דרפ תוריכמח לחנמ םע תוחישמ
 דציכ ררבתמ ,קרוי וינב תומדקתמח תוכרעמח תצובקב ריכב ץעוי ,גנאוו
 בשחמ תרזעב הנכות תסדנח ילכ ךותב 1/0 אס5 תא חבליש ןוסרדנא

 הלצנב .תומאתומ תויפותיש דוביע תוכרעמ חתפל ידכ םיימוקמח (65₪)
 סוטול ידי לע הקפוסש םימושייח תונכית קשמימ לש םירישכמח תכרע תא
 הכפה ,ןוסרדנא לש תידוחי*ח עסטת0גונסמ תביבס לש 058 תוכרע עברא תאו
 איח ןוסרדנאש סושמ ,יתימאה םלועב 1.00 !\063"ל ןויסנ תדבעמל חרבחח
 .תויפותיש חדובע תוצובקל תונורתפ ןתמב תקסועה חרבח

 היה יפותיש דוביע תגשהל ןוסרדנא לש זסונפנגטסמ"ב 1.008 !אסשצ בוליש

 .6 יתנכתמ 35 דע 30 לש סחיצמאמ לע ךמתסחש יצחו חנש לש טקיורפ

 וחתופש םימושייב 601 טאס) תיזחכ תגחנתמ אא ,ןמשיפ ירבדל

 ,או6ות00/1 תא םיללוכ הלא .סטמ0גטסמ 00066 לש םילכח תרזעב

 לוחינל םילכ ךרעמו אלמ םייח רוזחמ תלעב תנווקמ 0.55 תיגולודותמ

 ששוק/1 ;עדימ תסדנהו ןונכיתב ךמותח םילכ ךרעמ ,ק!גפ/1 ;םיטקיורפ
 תוקינכטו ןונכיתהו חותינה תומישמ תא תנכממח םילכ תכרע ,08/2-ל
 תונקתהל םילכ תכרע ,[םצוג!/1 תאו ;05/2-ב יפותיש דוביע חותיפל

 .דעיח תכרעמב סושייח לש תויפיצפס תומרופטלפב

 ,סויכ .תוחוקל 200 לש תיסיסבה אס(6-ח תליבח סע וליתתח ןוסרדנא

 לש בחרה ןווגימב םישמתשמו אס לע םיצר םישמתשמ 150-מ רתוי
 .חימושיי

 תוחפ םימייקמ ונא* .גנאוו רמוא ",עדימ אוצמל רתוי לק" ותואצותח
 הבר תוריהמב םינכדעתמ םישנאה .וניפוסמב ןתוא סיעצבמ וגאש וא ,תובישי
 תא שוטנל םיטונ םישנאש חדבועה איח אטו לש התוססבתהל תודע .רתוי
 אוהו רחאמ אס לש דבעמה תבוטל סחלש ינוציחח םילילמתח דבעמ
 *.בוט רתוי הברח םחלש םיכמסמח תא ןגראמ

 תוליבחל אל ,דחא תועדוח טרפימל קר ובתכי סינרציה

 לע עיבצמ חז חותיפ .ינורטקלא ראוד לש תויפיצפס

 הלעפהתה תוכרעמ :תכרעמח תמרב םייונישל חמגמ

 .הצובקה יכרצ לע רתוי בוט תונעל ידכ סייוניש תורבוע

 יתווצל תוסחייתמ תורבח וב ןפואל םג תובישח שי

 הנכות תסנכהש סושמ ןהלש הדובעה תוצובק

 הב ךרדח תא ידוסי ןפואב תונשל חיושע תיתצובק

 יפוא יבגל גשומ לבקל תוצורח תורבח .תודבוע תוצובק

 תויסופיט-בא תוביבס קודבל תולוכי ולאח סייונישח
 טראבלגנא לש 80005037 1ת5010006-ב תאצמנה תאז ומכ

 הנכותח סגו תוצובקח םג םש ,חינרופילק ,טנומרפב

 תורבחל ןתונ 800037 דיגאת .תוינויסנ ןח תיתצובקה

 ןוכמל םידמלתמ חולשל תוכזח תא וב תורבחח

 חנכות לש לדומ תביבסב םייח סח םש עסק

 הנכות לומ תויתצובק תוסיפת ןוחבל ידכ תיתצובק

7: 

 תונכות תוליבח ,םיקסעה סלועל רוזחנ םא .תיתצובק

 קיפסמ תושימג תויחל תוחפח לכל וכרטצי תויתצובק

 עגרב הצובקה לש םישדחה חיכרצל ביגחל ידכ

 .ןקתות תיתצובקה הנכותהש

 םיחקול אלש אוה תיתצובק הנכותל חתפמה"

 ךירצ" .25000-מ קשרמ ריהזמ ',ףדמהמ םתס התוא
 ידי לע וא ג ידי לע םא ,ןוגראל התוא םיאתהל
 *'פיפמח

 .יתצובקה הדובעה ןפוא לש חנבה סג אוה תתפמח

 סינבמלו ןוכנה תומישמה ךרעמל ןוכנח רצומה סושיי

 ידכ חכורא ךרד דוע רובעל ךירצ סינוכנה םייתצובקח

 תיתצובקה הנכותה תסנכה תמוארט תא םצמצל

 .הרבחב חדובעח תוצובקל

 .32מ1("ל דחוימ 106

= 



 תונקל אל וא תונקל
 (15 דומעמ ךשמה)

 םייקסע סימושייב .גצה אוה בשחמה סע ךלש ןיעה רשק .הלעמו צ"חגמ 16-כ

 היצולוזרה ךא ,ולשמ תונורתי לעב אוה יכ םא - ינועבצ גצל קקדזת םא קפס

 .תושידח תונכות לש חלעפהה תויורשפאל סג אלא ןיעל קר אל ,בושח טנמלא איה

 ילעב (סיעבצ ינש) סורכונומ יגצ םימייק יכ ךל רפסל "חוכשל" לולע דויצה רכומ

 עציהה תא בטיה ררב .םיינועבצה םהיחאמ תיתועמשמ ךומנ םריחמש 04 תוכיא

 אצויכו תונובשח תלהנח ,םילילמת דוביעב ךקוסיע רקיע סא ינועבצ גצ שוכרת לאו

 תונוכסחל תותפתהל אלש ץלמומתויתואו םירפסמב םיקסועה סימושיי ולאב

 ןשי בשחממ גצו הגוצת סיטרכ וא ןשי קסיד תרבעה לש (םימודמ בורלו) םייעגר

 רשאמ רתוי לוז בורל אהי טירפ לכ לש וריחמ שוכרתש בשחמ תליבח ךותב .שדחל

 סא וא ,1א\-[א לש הקסע עצבמ התא סא רקיעב ,ןכמ רחאל דרפנב ותשיכר

 וא יאנכט תקסעה םג ךירצת דיתעב ותפסוהו ,ךמצעב דויצה ןיקתהל לוכי ךניא

 .הדבעמל בשחמה עוניש

 ךיכרצ לכ תא תנחבש רחאל .ףסונ לוקיש סג בייחמ ליעל רכזוהש בהזח ללכ

 - םיידימה ךיכרצ לע תונעל תנמ לע שוכרל ךילעש הליבחה הנבמ תא תמכיסו

 הרמוחח ינרצי יכ ןובשחב אבה .ןוחטב סדקמ ךל ריאשהל ידכ ,ךכ לע ףסוה

 םימושיי ץירהל הצרת רחמש ןכתי דימתו ,םהירמש לע סיטקוש סניא הנכותהו

 .שדח דויצ תשיכר סרטב ךכל ךרעהל יוארו רתוי םימדקתמ

 םיזוחא המכב ןוחבל ךל יאדכ ,םיידימה ךיכרצ לע הנוע 286 בשחמ סויכ םא

 לוזה 3865% תוחפל וא 386 - רתוי שידח רודמ היהי דבעמה םא הליבחה רקייתת

 דויצח יכ ךל חטבומ אחי ךא ידמל ילוש וניח תפסותה זוחא יכ הלגת םיתעל .רתוי

 .ולא םיכרצל רע ךניא עגרכ סא םג ןיעל הארנה דיתעב ךיכרצ לע חנעי שדחה

 ללכה לא רוזחל ןמזה קוידב הז .ךל היופצה תישממה תולעה תא סכס וישכע

 חתולעש רחאל - הקסעה תויאדכ תא בוש לוקשלו ,ליעל רכזוהש ירישעה

 .רתוי ךל חרורב רבכ תישממה

 תא דיתפהל הניא ונאבהש םירבדה תרטמ יכ םוכיסל שיגדהל יוארה ןמ

 תתל חתיח ונתנווכ .ויעוציב תמר רופיש לש הקסעל הסינכ ינפמ שמתשמה

 רוקב הקסעה תויאדכ תא ןוחבל םיילמינימ םילכ תוכרעמ חתנמ וניאש שמתשמל

 םא .תעד לוקיש אללו םירוענ תובהלתהב השדח השיכר לע טילחהל אלו ,חור

 רבודמ רשאכ רקיעב ,העקשהה תויאדכב חוטב וניא שמתשמה לכה תורמל

 .ןמוימ עוצקמ שיא לש וצועייב רזעיי הזכ שמתשמ יכ יוארה ןמ ,תרכינ העקשהב

 םישדחה הנכותה וא דויצה תא ךל רוכמל הסנמה סדא ותואל ןבומכ הנווכה ןיא

 לע הז לש ותסנרפ יכ רוכזל שי .קפסב םילטומ סניא ותונמוימו ותונמיהמ סא ףא

 םא חמשי קר אוה יכ קפס ןיא ןוגהו רשי אוה סא .יביטקייבוא אוה ןיאו הריכמה

 .ויפתכ לעמ רסוי תוירחאה לטנ

 רבד תירחא

 בושחמה יצולחמ התיהש הלודג תינקירמא הרבחב יתרקיב םינש רסירתכ ינפל

 תוביחתה לע יתמתחש רחאל) קנב לש תפסככ חטבואמ רדחל יתסנכוה .ישיאה

 ,זרכוח םרטש ,םימי סתוא לש שידחה םגדה יל גצוח סשו ,(תוידוסה לע רומשל

 לע .םדוקה םגדח לש 4%א-ה תמועל 16%-ל ימינפה ןורכיזה תומ התלעוה ובשו

 .תיעוצקמח תונותיעב תודיתעה יזוח קר זא ובשח ,ישיא בשחמל חישק קסיד

 תכרעמ תשיכרל סויכ קיפסמ היח ,םירלוד יפלאב בקננש ,םגד ותוא לש וריחמ

 .רתיב תיניצר
 .תיסחי רצק ןמז קרפ ךות ורקימח בשחמ רבעש חכוראה ךרדח לע הארמ חז

 הלאש חניה דויצח תא ףילחחל יאדכ יתמ לש הלאשה ,התע ןכ זאכ ,הז םא דחי

 ינואיזומה גצומה תויהל לולע סויה לש לולכשה איש ןכש ,הילע תונעל לק אלש

 תא לקחל טעמב ולו יתחלצה יכ תווקל אלא יל רתונ אל .בורקה דיתעח לש

 ל .הנוכנה הטלחהה תא לבקל ךירצש ימ לע הכאלמה

3% 

 :תונקל אל וא תונקל

 ןכרצ סגש דוסי יללכ רפסמ טרפל הסננ

 לכוי תוכרעמ חתנמ וניאש ילאיצנטופ תנכות

 הטלחה לבקל ידכ שומיש םהב תושעל

 :הרהזא תרעה טוריפה ינפל ךא .הנובנ

 ןיא ךא םיללכ הרשע ןאכ םיאבומ סנמא

 האר הזכ" תניחב תורבידה תרשע ולא

 תא םיאתהל איה תשרדנה הנובתה ."שדקו

 ךות יפיצפסה שמתשמה יכרצל םיללכח

 .ןויגההו רשיה לכשה תלעפה

 שמתשמל סיעיצמ ונאש םיללכה ולאו

 םג תבייחמה הנכות תשיכר ינפל דמועה

 :ףסונ דויצב התעקשה

 הצורמ ,שמתשמכ ,התא םא 6 1

 ,סויכ שמתשמ התא הב הנכותה יעוציבמ

 הנכותל התנתת לא - ךיכרצ לע הנוע וזו

 רוכז .רתוי השדח הסריגל וא תרחא

 תפסות סה ופטונש םישודיחה יכ דימת

 ,ילאיצנטופ הנוק םישרחל האב סיתעלש

 סא .ולא םישודיחל קוקז תרכהב אל התאו

 הסריגב ךומתל קיספי יכ םייאמ ןרציח

 !ךלש ןידה ךרועמ עומשל ול חנה - חנשיח

 תנקתומ רבכ הנכותהש רחאל ,ןכ לע רתי

 קקזיתש יוכיסה ,בר ןמז תלעופו ךלצא

 קוקז אהת תאז לכב םאו ןטק הכימתל

 ןפוח תרומת יכ חינהל שי ןרציה תכימתל

 .ברסי אל אוה םילקש

 הנכותבש םישודיחה סא םג .2
 תא רפשל ולכוי וא ךל םישורד תעצומה

 אוה ךרוצה סאה ןחב ,ךתדובע יעוציב

 דוסי שי ,השיכרה תא החדת םא .ידיימ

 ותואבו ,ודרי דויצה יריחמ יכ חינהל ריבס

 סא .רתוי שידח דויצ שוכרל לכות ףסכ

 ססובמ בשחמ תשרוד ךל תעצומה הנכותה

 עגרב יכ חינהל ריבס ירח ,לשמל 43% דבעמ

 דימ ,5% ידבעמ םע סיבשחמ קושל ואצי וב

 דעומו 3% יססובמ סיבשחמה יריחמ וחנצי

 רתוי םויח לוז 286 בשחמ .קוחר וניא הז

 .יצחו חנשכ ינפל קר 8088 בשחמ היהש הממ

 לאיצנטופה תאו ךיכרצ תא ןחב .3

 תועצומה תויורשפאה תא לצנל ךקסע לש
 לכ ,אמגוהל .לעופב חשדחה הנכותח ידי לע
 םויכ תעצומה סילילמת דוביעל הנכות
 יבשחוממ דרשמ" לש תויצפואב תרדהתמ
 סיציפמח .תומדקתמ "קוית* תויורשפא וא
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 ולש א 1

 לבקתש המ ה

 ותוא סא .ךנ

 ראס :

 וניקתהל תנמ לע

 4 יפ ההובג אי

 ןייע .רתוי הברח

 יטרפמה חמ קו

 .אלמומה טרפו

 יכ ילוז

 תמגדוהש חגונ

 ךל יאדכ המל
 32811 לש יונמ תויהל
 :לארשיה 6 ץסא1עכ
 טילקתה סע ןיזגמה

 השדח הנכות

 סיצבקהנ

 חנכותב שי

 לודומ םאה ;

1 ₪ 

 הנכות שוכרל יא ? \%
 הדלקהב 2%
27 

 תסניש סילילמ]

 יכ ןעטי ,ותי

 1 . הנתמ לבק + *
 לערשמרבה | ץתינדימ רא 321 תצלוח
 ךמסמתספה | תש קובקבל רוקיתרנ

 ,םייתחנ

 ו םגו ה הז תא תושעל םיעדע ונחנא יכ
 סמצע םילימ ישדוחה טילקתב יש תנכות ךל חולשל

 יש -| לבקמ התאש
 תונוילג 12 רובע חייש 155 סלש +

 חנכותה תו חייש 179 םוקמב
 תנכות וא

 דויצח ל 4 ס/י 6 7 4 4 / תתאש תונ / / 6 0
 אל בצמב ךמצע -+++-+רו-י=>>-ה . . .

 תתכרעמ תבייחמה חנכות שוכרת סא סיענ

7 - 

 ינפל הנכות תשיכר לע טילחת לא .6
 תשרדנה העקשהה יחמ ןיטולחל ךל רורבש
 ירחא תולגל ךיבמ הז אחי .הרמוחה רופישב
 יפרגה םילילמתה דבעמ יכ הנכותה תשיכר
 ידי לע ךל גצוחש תעב תולעפתח ךב ררועש

 1902 \רמ

 קרו ,הלש תמדקתמ הסריג וא השידח הלעפה
 התא הב הנכות יכ הלגת הנקתהה ירחא
 תא "תעקות" סיימוימויח ךיכרצל שמתשמ
 תכרעמ םע תרדתסמ חניא יכ בשחמח
 .חשדחה חלעפתה

₪ 

 התאש הרמוחה ךיא שארמ קודבל ךילע
 ךימושיי תא ץירהל תלגוסמ תונקל דמוע
 תנגומ הנכות לשמל ךתושרב םא .סימייקה
 4 ןנוכב ירוקמ טקסיד לש ותואצמיה תשרודה
 םישידחה םיבשחמב .דחוימב רהזהל ךילע
 35" ןנוכ תויהל לולע א ןנוכ םויכ םירכמנה
 םא םג .ליגר 525* טקסיד אורקל לגוסמ וניאש
 סויכ םירכמנה ולא ירה 5.25* ןנוכ אוח ןנוכה
 לש בר אל רפסמב רשא ,12%[ לש סיננוכ םח
 תונגהה תא אורקל סילגושמ סניא םירקמ
 לש ירוקמה טקסידב ונמטוהש תומכחותמה
 שדחה בשחמה סאה בטיה הסנ .ךלש חנכותה
 ןגומה טקסידה תא אורקל לעופב לגוסמ
 רכומה תחטבה לע ךומסת לא .ךלש יפיצפסח
 רבדח יכ 606 לש טקסיד לכ ארוק ןנוכה יכ
 .תונגהה ןמ קלח יבגל ןוכנ וניא

 ירזיבא וליא בטיה קודבל ךילע 9
 (וכו הבחרה יסיטרכ רקיעב) הרמוח
 ולא ךיאו יוושכעה ךבשחמב סינקתומ
 דתעתמ התא ותוא שדחה בשחמל ומיאתי
 התא .השדחה הנכותה תצרה סשל שוכרל
 אהי בשחמה תפלחהל ףסונב יכ תולגל לולע
 סדומ ומכ ,ףסונ דויצ שוכרל סג ךילע
 ןגייח וא תרושקת תשר תרמוח ,תרושקתל
 ומיאתי אל םויכ ךל שיש ולא יכ - שדח
 ןובשחל וז תולע ףסוה .שדחה בשחמל
 .תיללכה חעקשהה

 ךרוצ ןיא יכ ךענכשל הסנמ רכומה םא
 סאה חול תפלחהב יד יכו בשחמ תפלחהב
 יכ רתוי רחואמ קר תולגל לולע התא ,דבלב
 ,םיננוכה רקב ,תדלקמה תא םג ףילחהל ךילע
 יביכר תא רקיעבו סיננוכ וא חתוכה קפס
 עיגת תללוכה תולעהו (רתוי םיריהמל) ןורכיזה
 ,שדח בשחמ לש וריתמל טעמכ

 ךל עצומה בשחמב םא קודבל חכשת לא
 דויצה לכ תטילקל הבחרה יצורע יד שי
 ףסונ דחא ורע תוחפלו ,סויכ ךתוא שמשמה
 םג אדוול חכשת לא .דיתעב ול שרדית ילואש
 יסיטרכ תא ליכהל לגוטמ שדחה בשחמה יכ
 .םילודגו סינשי סה סא רקיעב ךלש חבתרהה

 םילוקישה לכ ירחא םא 6 1 0
 הקסעה יכ ענכושמ ךניא ליעל םירומאה
 ךניא ןיידע הארנכ התא !הנקת לא - תיאדכ
 ךקלחב חמש .םינורחאה םישודיחל קוקז
 .ךל שיש המ סע סייתניב ראשהו
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6 

 יי
 הפוקת לע ןפוד אצוי קחשמ

 דירחהל תיטנמור

 רחש רימא

 ןיבש הפוקתב םישחרתמ סיבר תואקתפרה יטרס

 דירחהל תיטנמור הפוקת יחוז .םלועה תומחלמ יתש

 שדחמ םילגמ ,תורצוא םישפחמה סינקתפרחב חאלמ

 תופוטחתו תובוטח תויפיפי םיליצמ ,קוחרה תרמה תא

 .חנהכו הנחכ דועו
 (היחש ירשפא טירסת) וא ירשפא טירסת ןלחל

 טרסה החפשמה לכל יטנמור תואקתפרח טרסל

 רסוח ,םילבנה תרובח סע תורכה ,הפיטחב ליחתמ

 םע תורכחו ונאו 'ץיווס דימו חיפיפיח לש םינואח

 תליחת סויב) סויחו והשימ חיח אוח םעפ .רוביגה

 תימולכ הדובעמ סנרפתמ ,קינמולכ אוה (חלילעה

 רוביגח .קיז וב קילדיו אוביש סנ חזיאל חכחמו ,ידמל

 רבח תומ - רבעש תיארונ חיווח וזיא ובילב אשונ ונלש

 הזו - רחא לבוקמ ןואכיד לכ וא ,רובש בל ,ברקב

 שובל ,ךלכולמ אוה .סולכח ןוויכל ותוא ליבוהש סרוגה

 .תלוגמ אל (ךכב קפס היהי אל עגרלשו) ןבומכו תובחס

 הפוטחה היפיפיח לש חאה וא ,בהאמה ,אבאה

 וליחח קסע תא ול עיצמ ,חלוגמ אלח ונירוביגל עיגמ

 היפיפיח אוה יתימאה סרפה) יפסכ סרפ תפסותב

 .(טרסה ףוס דע תוכתל ךרטצנ ךכ םשל לבא המצע

 .ךכ סתס תזעונ תוליעפל םיכסמ רוביגה דימת אל

 וא ,ודגנכ תוברע רטש תלעפח ,אלכב םימויא רחאל

 תאצל םיכסמ אוה ,תוענכשמ תוריטס חמכ סתס

 ,תומיחדמ תואקתפרח רבוע אוח וכרדב .תוליעפל

 תובכרמ לופונ ,תוכמ ץיברמ ,םיניינעמ םיסופיט שגופ

3% 

 ראשי ורעיש לבא) ךלכלתמ ,םיסוטמ סיטמ ,תועסונ

 היפיפיה תא ץלחמ רבד לש ופוסבו (ןבומכ קרוסמ

 יניצ ראשינ לבא) ןושאר טבממ הב בהאתמ האלכמ

 דחיבו ,וב תבהאתמ איה .116ג 0[ (ונת ונעי ,ףוסח דע

 הפיטחה וא/ו ךשמהה טרסל דע רשועו רשואב םייח

 .האבה

 סנמוא .ער אל רופיסהש תודוהל םיבייח סתא

 ותוא ץימחהל זענ אל ונידיצמ ונא לבא ישטיק טעמ

 לע אל המכו המכ תחא לעו ואדיוב אל ,עונלוקב אל -
 .בשחמה ךסמ

 סרטסאמ קיי'ג אוה רוביגה בשחמה ךסמ לע

 19072 ףרמ



 יזויא בוזנחימל ןיזגמה

 ברק סייט ,ייקאל" יוניכב עודיה
 ינוריוא תרבחמ סנרפתמו גנוק
 תומחלמ יתש ןיב :ןמזה .תורוחס
 .1930 ,הכיפהמה ינפל

 טייק (הבוטחה) תוחאה תפטחנ דחא ריהב םוי
 לש חיבא .ימוקמ טילש לש ויחילש ידיב סקאמול
 חצורח דחוימב רישע םיקסע שיא חרקמב אוה טייק
 אוח) יקאל תא חקול אוה ךכ םשל .ותיב תא ליצהל
 ידכו ,תובוחב אוחש ול ריכזמ עונכיש תלועפכ .(סייט
 .ותעצהל רתעהל ךרתצי םיימולכח וייחב ךישמהל
 ומצעל בישחל הוקת לעב ינש דצמו בלענו עוגפ יקאל

 1995 \רמ

 בש -77--7---

 חולשמל תבותכ

 דוקימ ריע

 תמשש הנכותבו

 יונמ תויהכ ךכ יארכ
 םוחחו תונמדזהה תא לצנ .תישיא העצה לבק

 ,3288₪7ל יתנו יונמ לע וישכע
 ,יזעיא בועחימל ןיזגמה ,ילארשיה שס ץעסמו כ

 .םיבזעחמו םיענא תצובקמ

 ח"ו 179 םוקמב תונוילנ 12 רובע חדע 55 םלש 4
 וא 3281 תצלוח הנחמ לבק 7 םויה םותח 4%

 היתוע קובקבל רוקיתרנ 3281 תינדימ

 58 ה ב סול שככל שב ומשש בשחמב שמתשמ
 ו 7

 :מייעב (תוקפה) סיבשחמו םישנא תדוקפל חאחמה תאוב תפרוצמ

 כרשי / חשו ילש יארשאח טיטרכ תא ובייח וא חיש 155 ךסב

 ףקותב !סמ
 המיתח כ ש-א

 , םוענא
 םיבועורלמו
 295105 לט 0

 "לע םחלחל ןבומכו (ןכוסמ אוח שיבכ לכ) םינכוטמ

 יונמ התאו חפסה אלמ
 61116 אית 11616 דת םיבשחמו םישנא לא

 81 ןיזגמל יונמ לע סותחל ןיינועמ ינא ,ןכ
 328₪ תצלוח וב תינדימ וב

 [ ךיסמ ןוילגמ סותחל ןיינועמ ינא
 ימש

 כ
 ליג

 יתדובע סוקמ

 11616 .ד.ח 8
 61116 א"ח
 ב 7777-7---

 295144 ספ

 .םייטוזקאו םימוסק םיפונב עקר
 .ינכטח קחשמח ןאכמו יתימאח רופיסח ןאכ דע

 תוישיא שי תומד לכל .ונימב דחוימ חז קחשמ ,קחשמכ
 ןובשחב תחקל שי ,חתוא דומללו רוכזל שייש ,רבעו
 .ךידעלב וא ךתיא םישחרתמ םירבד .ףלוחח ןמזח תא
 שולש לש ןחומו ןחיניע ךרד ךלומ תרבוע הלילעח

2 

 לבקלו 2

 (הדובע/תיב)

 סרנייד / טרא

 עדיו םירושיכ שי ןהמ תחא לכל .תוירק
 תויופעתסה שי קחשמב ותוא רוכזלו
 לכ .םימלשומו םינוש םימויס המכל תו
 ךלהמב ושעיש תוטלתהבו תולועפבןיטו

 ,סיראפל עיגהל ןבומכ אוה רתויב בוצ
 ףסכה תא לבקל ,היבא תועורזל טייק
 תודעוימה תודחוימ תובטחמ תונחלו
 דוע המכ דוע שי יתנייצש יפכ סלוא ,חיס
 תועבקנ אל תוריחבהו תלועפה תונוכנ ת
 תכרעמ יפל םג אלא רופיסה וק לש ח*
 בצמה תא תוארל ידכ .יקאלל טייק
 הקיטנמורה דומל סנכהל ןתינ יטנז
 .רוביגה יבגל טייק לש סיוושכעה חיתוש
 תוכירצ קתשמב תויומדה .תואיצמה לע ז
 רוביד תעוב תמייק ךכ םשלו וחשלכ ג
 םיחתפנ תונולח ןנשי ןכ ומכ .חט%
 ךופהל ,ךרדב ךילשהל ,תחקל יאדכש סי
 שומיש ללכמ סתוא איצוהל ,םהב שז

 הפיה קחשמכ ץוח תונותיע ידי לע רחבנ קחשמח | ₪
 .קדצבו ,1991-ב רתויב

 קחשמה תזירא .קקמגתוא תרבח לש קחשמה
 .תירבעב הלעפה תרבוחו 12 )88 םיטקסיד 4 תללוכ
 ,רבכע וא קיטסיו'ג ,תדלקמ ידי לע טלשנ קחשמח
 -ו .401ג0-ב ךמות ,ם04/908 יכסמל םיאתמ
 ,ת"ש 8990 :ריחמ ,פסטת6 |91
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 ינניא בוזנוהימל ןיזגמה

 כ וכ וול
 3211 לש יונמ תויהל
 :לארשיה ק6 ץץסאזעכ
 טילקתה םע ןיזגמה

0 

 שש"

: . 
52 4 

 4 שו

 הנתמ לבק *
 ,תינדימ וא 3281ו תצלוח
 היתש קובקבל רוקיתרנ

 םגו - הז תא תושעל סיעדוי ונחנא יכ
 ישדוחה טילקתב יש תנכות ךל חולשל

 לבקמ התאש

 תונוילג 12 רובע חייש 155 םלש +
 חייש 179 םוקמב

+6, 

 פט ייקאל" יוניכב עודיה
 תרבחמ סנרפתמו גנוק
 כ יתש ןיב :ןמזח .תורוחס
 ,1930 ,הכיפהמה ינפל

 ופטחנ דחא ריהב סוי
 וש ויחילש ידיב סקאמול
 תצורח דחוימב רישע םיקסע שיא הרקמב אוה טייק
 אוח) יקאל תא חקול אוה ךכ םשל .ותיב תא ליצהל
 ידכו ,תובוחב אוחש ול ריכזמ עונכיש תלועפכ .(סייט
 ומצעל בישהל הוקת לעב ינש דצמו בלענו עוגפ יקאל .ותעצחל רתעחל ךרתצי םיימולכה וייחב ךישמהל

 .ינכטח קתשמח ןאכמו יתימאח רופיסח ןאכ דע
 תוישיא שי תומד לכל .ונימב דחוימ חז קחשמ ,קחשמכ
 ןובשחב תחקל שי ,חתוא דומללו רוכזל שייש ,רבעו
 .ךידעלב וא ךתיא םישחרתמ סירבד .ףלוחח ןמזח תא
 שולש לש ןחומו ןחיניע ךרד ךלומ תרבוע הלילעח

 1%2 \רמ
2 

 לכ .םימלשומו םינוש םימויס המכל תוליבומח ,ת
 ךלהמב ושעיש תוטלחהבו תולועפב ןיטולחל יולת+
 .קחש
 ,סיראפל עיגהל ןבומכ אוה רתויב בוטה םויסח
 ףסכה תא לבקל ,היבא תועורזל טייק תא ריזז
 תודעוימה תודחוימ תובטהמ תונחלו ,סונוב <
 דוע המכ דוע שי יתנייצש יפכ סלוא ,היסנפב סירוג
 תועבקנ אל תוריחבהו תלועפה תונוכנ תויורשפא +
 תכרעמ יפל םג אלא רופיסה וק לש המירזח יפל
 בצמה תא תוארל ידכ .יקאלל טייק ןיב םיס
 הקיטנמורה דומל סנכהל ןתינ יטנמורה סו
 .רוביגה יבגל טייק לש םיוושכעה היתושגר תא גי
 תוכירצ קחשמב תויומדה .תואיצמח לע קחשמת"
 רוביד תעוב תמייק ךכ םשלו וחשלכ גולאיד ם
 םיחתפנ תונולח ןנשי ןכ ומכ .הטילשל תג
 ךופהל ,ךרדב ךילשהל ,תחקל יאדכש םיצפח םיגי
 שומיש ללכמ םתוא איצוהל ,םהב שמתשחל
 .ת

 הפיה קחשמכ ץוח תונותיע ידי לע רחבנ קחשמ
 .קדצבו ,1991-ב "+

 קחשמה תוירא .ענמגחווא תרבח לש קחשמה
 .תירבעב הלעפה תרבוחו 12 8 םיטקסיד 4 תללוכ
 ,רבכע וא קיטסיו'ג ,תדלקמ ידי לע טלשנ קחשמה
 -ו .461ג0-ב ךמות ,%068/64 יכסמל םיאתמ
 .חיש 8990 :ריחמ ,50טמ6 1
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 גנוחב יחח רבעשל ברק סייט ,"יקאל* יוניכב עודיה
 אובייל תלשוכ םינוריוא תרבחמ סנרפתמו גנוק
 ןיס :םוקמח .סלוע תומחלמ יתש ןיב :ןמזח .תורוחס
 ,1930 ,הכיפחמה ינפל

 טייק (הבוטחה) תוחאה תפטחנ דחא ריב סוי
 לש חיבא .ימוקמ טילש לש ויחילש ידיב סקאמול
 חצורח דחוימב רישע םיקסע שיא חרקמב אוח טייק
 אוח) יקאל תא חקול אוה ךכ םשל .ותיב תא ליצהל
 ידכו ,תובוחב אוחש ול ריכזמ עונכיש תלועפכ .(סייט
 .ותעצהל רתעחל ךרתצי םיימולכה וייחב ךישמהל
 ומצעל בישחל חוקת לעב ינש דצמו בלענו עוגפ יקאל

 1992 \רמ

 םגו ץובחמ ומצע איצוחל םג ,רבעח תליחת תא םג
 ייצ ןאז תימוקמ ח'גנינ םע ךרדל אצוי .חיפיפיב תוכזל
 (חתא) יקאל ךרתצי טייק תא ליצחל ידכ .רזועכ
 םישיבכב גוהנל ,תורחנ תוצחל ,םיסוטמ טיטחל
 לע םחלחל ןבומכו (ןכוסמ אוח שיבכ לכ) םינכוסמ
 .םייטוזקאו םימוסק סיפונב עקר

 .ינכטח קחשמח ןאכמו יתימאח רופיסח ןאכ דע
 תוישיא שי תומד לכל .ונימב דחוימ חז קחשמ ,קחשמכ
 ןובשחב תחקל שי ,חתוא דומללו רוכזל שייש ,רבעו
 .ךידעלב וא ךתיא םישחרתמ םירבד .ףלוחח ןמזח תא
 שולש לש ןחומו ןחיניע ךרד ךלומ תרבוע חלילעח

2: 

 עדיו םירושיכ שי ןהמ תחא לכל .תוירקיעה תויומדה
 תויופעתסה שי קחשמב ותוא רוכזלו דומלל ךילעש
 לכ .םימלשומו םינוש םימויס המכל תוליבומח ,תובר
 ךלהמב ושעיש תוטלחהבו תולועפב ןיטולחל יולת ףוס
 .קחשמה

 ,סיראפל עיגהל ןבומכ אוה רתויב בוטה םויטח
 ףסכה תא לבקל ,היבא תועורזל טייק תא ריזחהל
 תודעוימה תודחוימ תובטהמ תונחלו ,סונוב יטולפ
 דוע המכ דוע שי יתנייצש יפכ סלוא ,חיסנפב סירוביגל
 תועבקנ אל תוריחבהו תלועפה תונוכנ תויורשפא חמכ
 תכרעמ יפל םג אלא רופיסה וק לש המירזה יפל קר
 בצמה תא תוארל ידכ .יקאלל טייק ןיב םיסחיה
 הקיטנמורה דומל סנכהל ןתינ ייטנמורה סוחתב
 .רוביגה יבגל טייק לש םיוושכעה חיתושגר תא גיצמח
 תוכירצ קחשמב תויומדה .תואיצמח לע קחשמה רתומ
 רוביד תעוב תמייק ךכ סשלו וחשלכ גולאיד םייקל
 םיחתפנ תונולח ןנשי ןכ ומכ .הטילשל תנתינה
 ךופהל ,ךרדב ךילשהל ,תחקל יאדכש םיצפח םיגיצמה
 שומיש ללכמ םתוא איצוחל ,םהב שמתשחל ותוא
 .חמודכו

 הפיח קחשמכ ץוח תונותיע ידי לע רחבנ קחשמח
 .קדצבו ,1991-ב רתויב

 קחשמה תזירא .סץתגחוא תרבח לש קחשמה
 .תירבעב הלעפה תרבוחו 12 8 םיטקסיד 4 תללוכ
 ,רבכע וא קיטסיו'ג ,תדלקמ ידי לע טלשנ קחשמח
 -ו .40115-ב ךמות ,%0/804 יכסמל םיאתמ
 .חיש 8990 :ריחמ ,פסונמ6 5
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 זגויתוא

 ילארשיה ןוקייטה
 (סטייג) ןמסטוג (יליב) רנבא לש ןמאי-יתלבה החלצהה רופיס

 ןהכ וסינ

 דלי היה ןמסטוג רנבא

 ,רמולכ .םידליה לככ

 קחיש רבכ עברא ליגב

 ליגב ;64 רודומוק סע

 12 ליגב ;2 לפא הנק שש

 .ןושאר יס.יפ מבי שכר

 רשע ינפל קוידב הז היה

 25 ליגב ,םויה .םינש

 אוה ןמסטוג רנבא

 .ילארשי הנכות-ןוקייט

 הנוכמ אוה סניחל אל

 יליב" וידידי ברקב

 ."ילארשיה סטייג

 ןוקייט ןיבל וניב םינטק םילדבה רפסמ ,סנמא

 רלוד דראילימ 7-ב דמאנ ונוחש ,עודיח "טפוסורקיימ*

 רנבא לש ללוכח ונוח .(רופסל ללכב חוכ שי ימל לבא)

 םיפלא תעבש לש עובק טפארדרבואב דמאנ ןמטסוג

 ףינס לחנמ דצמ רתויב חנטק הכרעחל חכוזה ,ח"ש

 וטיא לע עיבצחל דואמ חשק ,ףסונב .חננערב קנבח

 דצמ תיללכ חרכחל חתכזש רנבא לש חנכות איחש

 רנבאל ,לבא .לארשיב םיבשחמהח ישמתשמ לחק

 ךכב ;ימלוע חדימ חנקב ןחילצמכ דיתע ןוכנ ןמסטוג

 .ויברוקמ לכ םיענכושמ

 רושעח לש ינייפוא רצות אוה ןמסטוג רנבא

 "םיבורודוח" םירוחח ולדיג ,םישימחח תונשב .ןורחאח

 יסיעפש ןושרג* חלא ויח ,םיששח תונשב ."םירזלג"ו

 תנשב חפוריא תופילאב יבכמ תייכז רחאל ."םילטרג"ו

 "םי'ציבוקרב יקימ"ב ילארשיח לאידיאת דקמתח ,7

 םסינומשח תונש תליחתב .(!חק'רשנ ,חקירשנ) סחינימל

 ישבוכ ,תרמצח יאסינט תא לדגל חיח לאידיאה

 םירוחל םינוילימח יאיבמו חרעסב ןודלבמיוו

 לש םתומד ביבס לאידיאה דקמתמ סויח .םילדגמח

 סאו ימלוע חדימ הנקב תאז ושעש ולא ;יסדיקדזיוו"ח

 .ישיאח בשחמח םע - ילארשי תוחפל זא - ימלוע אל

 וז ,ימוקמ "סטייג יליב" לדגל ,חרוחח תניחבמ

 תא תוולל חשק רתוי חברח .דואמ חנטק חעקשה

 ;סינטח וא לסרודכח שרגמל עובשב םיימעפ דליח

 ירסח רעונ-יכירדמ דצמ םיכשמתמ תונובלע גופסל

 ןמאמה לע תבש-ברע תוביסמב רטקלו תונלבס

 ךדלי ינפ לע תומוקעה םיילגרח םע ןכשה תא ףידעחש

 ימוקמ ידיק-זיוץ לדגל תנמ לע שורדש לכ .רשכומח

 ,סויח .יפקיח דויצבו ישיא בשחמב עיקשחל אוח

 לע - חמוצע חוואגב - םירוחח םירטקמ ,תבש -יברעב

 בשחמה םע דליח חשוע חמ גשומ סוש םחל ןיאש ךכ

 ,שממ חז עגרב סא ללכו ללכ םיאלפתמ ויח אל םחו

 ןבח חתפמ ,ןחלושח ביבס םיקוטסיפה חוציפ ןמזב

 ותוא ךופתתש חדיחיחו:תתאה חנכותה תא רשכומה

2% 

 יבחרב ויקסע ילחנמל וירוה תאו ריעצ רנוילימל

 -םלועח

 םילעופה םיישיאה םיבשחמה תא ורפסת םא

 יפ לע ,ברקתמה םיהדמ רפסמ ולגת ,םיתבב סויח

 עגרב שממ ,רמולכ .םיבשחמ ןוילימ עברל ,תוכרעחח

 תא םישגי ןואגה םדליש םירוה ןוילימ יצח םיכתמ חז

 ..םולתח

 לארשי תנידמ לש חרצקח םיבשחמה תיירוטסיח

 סא ,"חז תא ושע"ש דואמ םיטעמ לע עיבצהל חלוכי

 טויח םצע דע םיניתממ "חז תא ושעש* ולא םג .ללכב

 ןמ ,חילצהש ימ .םתוא הלגיש לודגה םלועל הזח

 תא .ינייפוא "דיקדזיוש תויחלמ קוחר ,יסנניפח טביחח

 השק ,"תבשבשחי יבאו היפוסוליפל ר"ד ,ןדימ סםחרבא

 .ידיקדיוזכ ראתל

 םילילמתח דבעמ) גרבנירג ימע ,ויתימע תא סג ךכו

 ישנא םתשולש .(לימדרוו) רנזוג םעוניבא וא (בדא

 ואר ,חותיפב סיבר םיפסכ ועיקשחש ,סיחושק םיקסע

 .תוחפל ילארשי חדימ חנקב ,וחילצחו תובר תובזכא

 רתתסמ אוה ילוא זונלש ימואלניבח ןחילצמח חפיא

 לא ברקתהחל ברסמו אמא לש חרניס תחת ןיידע

 דעו ךרד ויבא ול הנקש שדחח ישיאח בשחמה

 .םידבועח

 ראתל אלא חאב אל ,וזח הכוראה חמדקהה לכו

 רנבא ,יילארשיה ןוקייט"ח לש ורופיסל עקרח תא

 .--תננערמ ןמסטוג

 בשחמה תא הלגמ רנבא

 תליג ,44 רודומוק ,ויתודלותב ןושארח בשחמח תא
 ,ןמסטוג רנבא .עברא ליגב ,הומאכ ,ןמסטוג רנבא
 הז תא רמול ךיא- דלי חיח ,הפי תננגח לש חביבח
 וצמאתה וירבח לכש ןמזב .תצקמב גירח - תונידעב

 6 דומעב ךשמה

 ה



 1992 \רמ

 3281( לש םימלתשמל ףסומה

 היגוסל הנכותה
 אל לדבהה לבא ,הזב תודוהל ןכומ דחא לכ אל
 בושיח תונוילג ,םילילמת ידבעמ .רורב דימת
 תונובשח תלהנה ,םינותנ יסיסב לוהינ ,םיינורטקלא
 ,תינחלוש רואל-האצוה ,הקיפרג ,תורוכשמו
 לכ השוע המ ,דימתלו תחא :םיקחשמו תודמול
 בשחמל ךירדמה' ךותמ קרפ דוע .המלו .הנכות
 סוקופ תאצוה תובידאב ,"וימאותו 181 6 ישיאה
 .םיבשחמ

 יסמר לורק ,לסל ןאו'ג

 תכרעמ :חנכות יגוס חשולשב ןיחבחל ןתינ
 םינותנחו תוימושיי תונכות ,בשחמה לש חלעפהה
 תונכותח תועצמאב ללכ-ךרדב רוצינ סתוא) םחיגוסל
 תביבס ארקנח חנכות לש יעיבר גוס סייק .(תוימושייח
 .חבוח אלו חיצפוא אוח חב שומישח ךא ,תדובע

 ,ןחיניב תורושקח תודוקפ לש ףסוא איח חנכותה
 תלעפח חמגודל ,תרדגומ חלועפ עוציבל ודעונש
 חנכותח לש תודוקפח .םילילמת דוביע וא ,קחשמ

3 

 םינסחואמה סיצבק חמכב וא ,דחא \בוקב תובותכ
 .םיטקסיד יבג-לע וא ,קסידח יבג"לע

 ןיבל הנכותה ןיב רשקה איה חלעפתה תכרעמ
 םינותנה תרבעח לע תטלוש איח .בשחמה לש הרמוחח
 .םיננוכת ןיבל (תיזכרמח חדיחיב) ימינפח ןורכיזח ןיב
 ןיב רשקח לע חשעמל תטלוש הלעפתח תכרעמ
 ,םישקמ חול :ןוגכ) טלקח יעצמא לכ ןיבל בשחמח
 .(תספדמ ,ךסמ :ןוגכ) ולש יטלפחו (רבכע

 ₪05 - סוד תארקנ 6-ח לש חלעפתח תכרעמ
 תורמל .(0קיונפפ 5ץצפמו וא לש תוביתח ישאר)
 תכרעמ רדעיחב בשחמה תא ליעפחל ירשפא יתלבש
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 ריחמב הלולכ התוא םילבקמ ןיא בורל ,ק05 הלעפהה

 חלעפתה תכרעמ .דרפנב חשכורל שיו בשחמה

 לש הלעפהה תכרעמו ?6-205 תארקנ 18%[ תרצותמ

 אוה א15-005 )א!8 תארקנ םהינימל םימאותה ינרצי

 05 םשח לא .(205-ה ןרצי - טפוסורקימ לש רוציק

 לש הסרגה תא ןייצמה 40 ןוגכ ,רפסמ סג הוולנ

 .הלעפהה תכרעמ

 גוס איח (0ק6זגטתק םתונזסתהשתו) הדובע תביבס

 ןיבל שמתשמה ןיב רשקה יפוא תא הנשמה הנכות לש

 \/ות6סו/ 1670806[ איה תוצופנה תונכותה תחא .6-ה

 בשחמב סידבוע ליגר ןפואב .(\/ותטסשמ = תונולח)

 סלוא ,ןותנ עגרב תחא תימושיי הנכות לע ישיאה

 לע דובעל רשפאמ הדובעה תביבס תנכותב שומישה

 הדובע תרשפאתמ ללכ-ךרדב .ליבקמב תונכות רפסמ

 .ךסמה לע תונולח רפסמ תגצה תועצמאב תאזכ

 ,סתוא זיזהל ןתינש ריינ תונוילג ומכ סה תונולחה

 תביבסב .הז יבג-לע הז סחינהלו סלדוג תא תונשל

 תודוקפ שיקהל סוקמב ,ליעל תרכזנה וז ומכ הדובע

 ישקמב וא) רבכעב םישמתשמ ,םישקמה חולב

 ךותמ הדוקפ תריחב םשל ןמסה תא זיזמה (םיציחה

 .ךסמה לעש תונולחב לפטל ידכבו טירפת

 תוינויח תולועפ עצבל תורשפאמ תוימושיי תונכות

 תומייק .תנכתמ תויחל ךרטצתש ילבמ ,6-ה לע תונוש

 יעצמאל בשחמה תא תוכפוהה תוימושיי תונכות יפלא

 תא .תריינה תומכ תא ןיטקמו הדובעה תא לעיימה

 תוצובק המכל גווסל ןתינ רתויב תוצופנה תונכותה

 בושיח תונוילג | ,םילילמת ידבעמ :תוירקיע

 תונובשח תלהנה ,םסינותנ יסיסב לוהינ ,םיינורטקלא

 תודמול ,תינחלוש רואל-האצוה ,הקיפרג ,תורוכשמו

 .םיקחשמו

 וא דרשמב בשחמב שמתשת סאש חינהל ריבס

 התע .ולא תוצובקמ דחא גוסב תוחפל שמתשת ,תיבב

 תוצובקה ןמ תחא לכ סורתל הלוכי המ קודבל הסננ

 .ל"נה

 םילילמת ידבעמ

 תנוכמל ?0-ה תא םיכפוה םילילמתח ידבעמ

 ידבעמ רפסמ קושב םימייק .תללכושמ הביתכ

 דוביע תנכותב שומישה תועצמאב .תירבעב םילילמת

 חול לע חשקהב ךמסמ רוציל לכונ ,םילילמת

 םישמתשמ ונייח וב ןפוא ותואב קוידב ,םישקמה

 םינסחואמ סיוותחו תויח ,סלוא .חביתכה תנוכמב

 ,ריינה לע םוקמב בשחמה ןורכזב ינורטקלא ןפואב

 דוע ,וננוצרכ םיוניש עצבלו תואיגש ןקתל ןאכ ןתינ

 .תספדמב הספדהל ללמה רבעוי סרטב

2 

 יסמר * לסל

 וש

 ליחתמל רתויב םיאתמה רפסה

 / דעצרחא דעצ ק0-ה תרכהל

 תינכט הנגיאש הריהב הפשב |

 תקיחמ רשפאמ םילילמתח דבעמב שומישה

 סתזזה םגזומכ ,םימלש םיעטקו םיטפשמ ,םילימ

 .םישקמ רפסמ לע השקה תועצמאב ,סוקמל סוקממ

 יבג-לע ךמסמה תא ןסחתאל לכונ ,השקהה רמגב

 סיפדחל רשפא .תע לכב וילא רוזחלו טקסיד/קסיד

 ,בשחמל תרבוחמה תספדמ תועצמאב ךמסמח תא

 רוצילו וקיתעהל וא ,ךרוצח יפל שדחמ ותוא ךורעל

 .תוסרג רפסמ ונממ

 םילילמתה דבעמ לש םיטלובה תונורתיח דחא

 יבג-לע שארמ ךמסמה תא תוארל ןתינש ךכב אוח

3% 

 סוקופ תאצוה

 .ספדוי סרטב ,הכירע וב עצבלו בשחמה ךסמ

 בחור תא וב תונשל ןתינ הספדה תודוקפ תועצמאב

 ילדג רוחבל ,תורושה ןיב חוורמה תא תונשל ,םיילושה

 .דועו תויתוא
 ךמסמה לש דחא עטק קר םיאור ונא ךסמה לע

 רבדה שוריפ ןיא םלוא ,ליכהל ךסמה לוכי ותוא
 עונל רשפא .ךסמה לדוגל לבגומ ךמסמ לש ולדוגש
 תוארלו ךרוצה יפל הרוחאו המידק ךמסמה ינפ-לע
 תארקנ וז הלועפ .ךמסמה לש רחא עטק םעפ לכב
 .ךמסמב (561010ת9) לוגלג וא ,(עגַקגתַפ) ףודפד
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 אצמנ וב תיב לכל םויח רדוח םילילמתה דוביע
 לש סתלחנ דוע חנניא סויכ תונבתכה .ישיא בשחמ
 םילודג םידרשמ וא ,דבלב םייעוצקמ םישנא
 ישיא בשחמ לעב לכ לוכי ,סויכ .רואל-תואצוהו
 םיכמסמ ,תוחוד תריציל םילילמת דבעמב שמתשהל
 .ישילש סרוגב תולת לכ אלב ,םיבתכמו

 ינורטקלא בושיח ןוילג
 לע םיססובמ םיינורטקלאה בושיחה תונוילג לכ

 תקלוחמה הלבט המגודל חקינ .ןורקיע ותוא
 לכש ,םיעבורמ הלבטה ךותב .תורושלו תודומעל
 הרוש רפסמלו והשלכ הדומע רפסמל ךייש םהמ דחא
 ןוילגב .עבורמ ותוא לש תוטנידרואוקה ןה ולא .םיוסמ
 ןתינ .(01) את םשב הזכ עבורמ לכ ארקנ בושיחה
 ישארב תומש תבצה ידי-לע לשמל ,יפסכ חוד ךורעל
 וא ,תואצוה ,תוריכמ ןוגכ) תורושה תליחתבו תודומעה
 ,הלבטב םיאתמה סוקמב םינותנה תא סינכהלו (חוור
 תוחסונב וא ,םירפסמב סינכהל ןתינ םינותנה תא
 .םירחא םיאתב םימייקה םינותנה ןיב תורשוקה
 תוחסונח וליאו םינתשמה סה ןוילגב םירפסמה
 (רפסמ) ךרע סא .םינתשמה ןיב םירשקה לע תורמוש
 ,םה ףא ונתשי וילא םירושקה םיכרעה לכ ,הנתשמ
 ,חחסונח תא חנשנ סא .החסונב םהלש רשקח יפזלע
 התואב דחי םירושקה םיאתב םירפסמה ונתשי
 .החסונ

 קחשל לק ,ינורטקלאה בושיחה ןוילג תועצמאב
 תא ונכרעש רחאל ."וליא הרוק היה המ" :קחשמה תא
 תא קודבל תנמ-לע וב שמתשהל ןתינ ,יוצרה לדומה
 המ ,המגודל .תונוש תוטלחה לש תירשפאה ןתעפשה
 ודריי םא הרקי המ !תואצוהה ולעי םא הרקי
 .דועו !תוליעפה לדגת סא הרקי המ !תוריכמה
 לוקשל ןתינ ,ינורטקלאה בושיחה ןוילג תועצמאב
 ,הסנכה סמ חוד תא בשחל ,תוינמ תשיכר לע הטלחה
 רתוי תיאדכ םיוסמ דויצ תריכש סא קודבל וא
 .ותשיכרמ

 הצופתל הכזש בושיחה ןוילג אוה 1-2-3 סוטול
 תמייק וז הנכותל .0-ה לש וימי תישארב דואמ הלודג
 תונכות ורצונ סוטולה תובקעב .תירבע הכימת סג
 .ןתלועפ ןפואב דואמ הל תומודה תופסונ תורחתמ

 םינותנ יסיסב לוהינ

 תרוצב עדימ לש םירגאמ סח םינותנ יסיסב
 לוחינל חנכותב שמתשהל רשפא .ללמ וא ,םירפסמ
 ,רגאמה ךותמ םיוסמ טירפ תאיצמל סינותנ יסיסב
 ףתושמ חנכמ ילעב םינותנה לכ לש ךתח תלבקל
 .םינוש םינפואב םינותנה לכ תא ןיימל וא ,והשלכ
 ןוגכ ,תורחא תונכות סע בולישל תונתינ ולא תונכות
 .םיינורטקלא בושיח תונוילג וא ,םילילמת ידבעמ

 תאמה

 הז ןוגכ ,דואמ םילודג תויהל םילוכי סינותנ יסיסב
 חסיט יסיטרכ תקפנח רובע חפועת תרבח שמשמח

 תמישר תא ליכמה חז ןוגכ ,דואמ םינטק וא ,םיעסונל
 .םידבוע ונא חב הקלחמב סידבועה

 יסיסב לוהינל רתויב תוצופנה תונכותה תחא
 תרשפאמ וז הנכות .(408458) סייביד איה סינותנ
 קיפהל ךכ-רחא רשפא ונממ ,עדימ לש ןוימו ףוסיא
 .תירבעב סג חכימת תמייק וז הנכותל .םינוש תוחוד

 רוחבל שיו הז גוסמ תופסונ תונכות קושב תומייק סויכ
 ,שמתשמה יכרוצל רתויב המיאתמה תא

 תורוכשמו תונובשח תלהנה

 שמתשהל ןתינ ,ןטק קסע םילהנמ וב הרקמב
 ,הפוקה רפס לוהינ רובע תונובשח תלהנהל הנכותב
 תלהנה .תורוכשמ בושיחו תולבקו תוינובשח תקפה
 תריינ תדובעמ ונתוא ררחשת תבשחוממ תונובשח
 לוהינב דקמתחל וגל רשפאתו ינדי םירפס לוחינו חבר
 .קסעה לש ןיקתה

 לש ןחיתורשב רזעיחל םיבר םיקסע וגהנ רבעב
 לוהינו תונובשחה תלהנה ךרוצל תורש תוכשל
 חנכות שוכרל םויכ ןתינ ,26-ל תודות .םירפסה
 חתועצמאבו תבשחוממ תונובשח תלהנהל תדחוימ
 םג בורל ,יאמצע ןפואב תונובשחה תלהנח תא עצבל
 תלחנה תונכות .רבעבמ רתוי הכומנ תיפסכ תולעב
 תויה תוילארשי ןה ראב תורוכשמהו תונובשחה
 .תונידמה לכב םיווש סניא סמה יקוחו

 תויפרג תונכות

 ,ףרג תרוצב םינותנ תגצה תרשפאמ תיפרג הנכות
 ,תונוש תורוצב םיפרג גיצחל ןתינ לשמל .טוטרש וא
 תיפרג הנכות תרזעב .תוסורפ וא םיחטש ,תודומע ןוגכ
 וא ,סינותנ לש הלודג תומכ תויתיצמתב גיצהל ןתינ
 הבוט) דיחי ףרג תועצמאב יונש ינוויכ שיחמתל ןתינ
 סיטוטרשו םיפרג .(םילימ ףלאמ תחא הנומת
 םינותנ תגצהו תוחוד לש השגהב בורל םיישומיש
 .תיתוזח השחמהב סינוידב

 ךסמ לע לועפל תולוכי תויפרגה תונכותה בור
 ילאוד ךסמ לע וא ,(664 םשב ארקנה) ליגר ינועבצ
 .(דחי םג חקיפרגבו ללמב חדובע רשפאמח ךסמ)
 רשוכ לעב ךסמ תובייחמ תומיוסמ תויפרג תונכות
 סיטרכו (76 וא ₪6 תומשב ארקנה) חובג חדרפה
 תורשפאמ תויפרגת תונכותח בור .בשחמב םאתמ
 ולאכ שי ךא ,הליגר תוכיס תספדמב הספדה
 וא ,תדחוימ תיפרג תספדמב שומיש תובייחמה
 וא ,םיטוטרשח תא ריבעהל תנמלע ,(?10006ז) ןיוותב

3% 

 שרדנ תויפרג תונכותב .ריינה לא בשחמה ןמ סיפרגה
 יוצר ןכלו םירבסהו תורתוכ ךרוצל ללמ בלשל
 .תירבע הכימת תלעב תיפרג חנכותב שמתשהל

 תינחלוש רואל-האצוה

 ישאר) כז - תינחלוש רואל-האצוה תונכות
 הריצי תורשפאמ ,(קטפווצתותק 25% ךסק לש תוביתה
 ,סופדה שבכממ ואצי וליאכ םיארנה םיכמסמ לש
 לש םינוש םילדגו םיגוס ןתועצמאב בלשל רשפא
 הנומתה .ןויליגה ותוא לע ,הקיפרג סע דחי תויתוא
 סא ,ריינה לע התומלשב טפדות ךטמה לע תלבקתמה
 הספדה תוכיא תלעב תספדמב ךמסמה תא סיפדנ
 ךרוע תויחל ךרוצ ןיא .(לשמל רזיל תספדמב) ההובג
 לכ ;וטכ הנכותמ תונהיל תנמדלע ןוחרי וא ןותיע לש
 תמרב ספדומ רמוח רואל-איצוהל לוכי 0 בשחמ לעב
 תורשפאמ תינחלוש רואל-האצוה תונכות .חהובג
 תוכיא ילעב םיבתכמו תוחוד ,םיכמסמ תקפח
 .רתויב חמישרמ

 ידבעמ דצמ תכלוהו תרבוג הייטנ תמייק
 תנכות לש תונוכת סהב בלשל סיינרדומח םילילמתה
 ידבעמ תא ןוחבל שי ןכלו תינתלוש רואל-חאצוה
 .ולא תוידועיי תונכותל האוושהב בטיה םילילמתה

 םיקחשמו תודמול

 ישיאה בשחמה רובע תוידומיל תונכות ןה תודמול
 תועצמאב דומיל ךרוצל סיליגה לכ ינבל תודעוימו
 השעמל תוסכמ תודמולה .בשחמה ךסמ לומ חיש-וד
 דומילל םיליגרתמ לחה ןיינעח ימוחת לכ תא
 בשחמב תרוויע השקה דומיל ,ןובשחהו .תיב"ףלאה
 תורזענ םידליל תודמולה .הימונורטסאל דעו
 םיטנמלא ןכותב תובלשמו לילצו השפנה ,הקיפרגב
 תועייסמ תודמולה .תודוקנב היכזו תורחת לש
 ןגה ליגב רבכ ישיאה בשחמל םידליה לש סבוריקל
 .בשחמה ןדיעל ריעצ ליגב םתוא תוסינכמו

 לש רתויב םיצופנה םישומישה ןיב סה סיקחשמה
 םיקחשמ םהיניב שי .תיבב אצמנה ישיאה בשחמה
 סג"ומכ ,םיליגה לכ ינבל םימיאתמה תמאב סיבוט
 םיללוכ רתוי םיבוטה םיקחשמה .סיעורג םיקחשמ
 םימייק .(היצמינא) השפנהו חהובג תוכיאב הקיפרג
 סאתהב ,תומה רפסמב קחשל ןתינ םהב סיקחשמ
 םניא םיקחשמ םנמא .םיקחשמה לש סנויסנל
 יעצמא םיווהמ סה ךא ,דרשמב הדובעה תא םימדקמ
 תא םידדחמ סה יכ םינעוטה שיו ןקרופ
 ןורתפל ילכשה רשוכה תא סיחתפמו היצנידרואוקה
 .תויעב
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 םירבדמ םה המ לע תעדל

 היצקינומוקלטה תפש

 :(83060) דוב
 ץולח לש ומש לע עבטנש חנומ

 תדיחי יהוז .ודוב לימא תרושקתה

 םייונישח רפסמ תא תנייצמח הדימ

 הב סישמתשמו הינשל סינותנ תואב

 תילוח הב תוריהמה תא דודמל ידכ

 ריבעחל תלגוסמ תמיוסמ תרושקת

 תובורק סיתעלש תורמל .סינותנ

 פקי"ו דוב םיחנומה ןיב םיפילחמ

 השעמל סח ןיא ,(הינשל תויביס)

 םימדומהו רחאמ םיפדרנ םיחנומ

 תובורק םיתעל םידדוקמ סיחכונה

 םינותנ תוא לכל תחא תיביסמ רתוי

 הינשל ורבעוהש תויביסל םירשפאמו

 .דובה רועיש לע תולעל

 :(הינשל תויביס) 5
 תדיחי ,םשהמ ןיבהל ןתינש יפכ

 תויביסה רפסמ תא תנייצמ תאז הדימ

 (רחא תרושקת ןקתה לכ וא) םדומהש

 השענ חנומב .הינש לכב ריבעהל לגוסמ

 ףדרנ חנומכ תובורק םיתעל שומיש

 :רתוי קיודמ חנומ אוה 9 סלוא ,דובל

 9600 לש םדומ םימעפל ארקנש המ

 לגוסמח סדומ השעמל אוה ,דוב

 תויביס 9600 לש תוריחמב רשקתל

 .הינשל

 :טימרק
 םיצבק תרבעהל ירלופופ לוקוטורפ

 ,ןכ) היבמולוק תטיסרבינואב חתופש

 רשאכ .(עדרפצה סש לע אוח חנומה

 רחא בשחמל בשחמהמ בוק םיחלוש

 ומכ לוקוטורפב שומיש ,ךפיהל וא

 ינש ןיב תרושקת רצוי טימרק

= 

 ,תרושקת תנכותו סדומ םישכור רשאכ

 יתנומ רתוי תצק ריכהל ךןירצ

 לולע חונימה סנמא .היצקינומוקלט

 תוסיפתה לבא ,לפרועמ תויהל

 ןלהל .תוכבוסמ הכ ןניא תויסיסבה
 יאדכש םיחתנומהמ המכל תורדגה
 .ריכהל

 רפסמב ךילהתה לע חקפמו םיבשחמה

 איח םלוכמ חבושתח רשא ,םיכרד

 סינותנל תואיגש ולחזי אלש החטבהה

 .ינשל דחא בשחממ םיחלשנ םה רשאכ

 סוחדל סג סילגוסמה םילוקוטורפ שי

 תא ץיאהל ידכ הרבעהה ךשמב םינותנ

 לוקוטורפ לכ וא ,טימרק .ךילהתה

 חנכותכ ללכ ךרדב קפוסמ ,רחא

 הב הליבחה ;חיצקינומוקלטה תנכותב

 םילוקוטורפה ןכו ,םישמתשמ

 ומע בשחמה ידי לע םיעצומה

 םילוקוטורפח תא סיעבוק םירשקתמ

 .שמתשמח רובע סינימזח

 :אןאק
 :(סוקורקימ תשר לוקוטורפ)

 לע קפוסמח תואיגש ןוקיתל לוקוטורפ

 תויביס 9600 לש םימדומ סע בור יפ

 הרמוחה תרבח ידי לע חתופש ,הינשל

 דוגינב) .א16ז0600₪ הנכותהו

 ,טימרקו א\/ו0פ5א ומכ םילוקוטורפל

 תווהל סוקמב סדומה ךותב יונב אזאק

 (תיצקינומוקלטח תנכות תליבחמ קלח

 ן/ןאץ לוקוטורפ לש תומר שש וחתופ

 רתוי חהובג חדימ סע ןחמ תחא לכש

 67ו 5 תומר .תונוכתו סוכחית לש

 םינותנ תסיחדל תוקזח תונוכת תוללוכ

 םינותנח תרבעח ךילחת תא תוציאמח

 .ולש קוידה תדימ תא תורפשמו

12: 
 וחילצהש םיקשמימח ינקתמ דחא

 הז ןקת .(60-ה תונשב רצונ אוח) דורשל

 תואיציח ךורד תוושקת אשונ

 .ישיאח בשחמה לש (00% תויתרדסח

 תדוקנל םירבחמ םיינוציח םימדומ)

 תדוקנ םיליכמ םיימינפ םימדומ ;00%]

 תא רידגמ 85-232 ןקת (טחלשמ רוביח

 בשחמה ןיב רשקב סימייקח סיווקח

 םייתרדס סינקתח וא סדומחו ישיאח

 .וק לכב חשעייש שומישח חמו םירחא

12 
 ילעב םימדומל רתויב ץופנח ןקתח

 רשפאמ 32 .הינשל תויביס 0

 לבקלו חולשל תווצקה ינשב םיבשחמל

 ,תויורידת ןתואבו תינמז-וב םינותנ

 .דאמ הריהמ תרושקת רשפאמ ךכבו

 ינקת תרדס ךותמ דחא השעמל וחז

 ןוגרא ידי לע וחתופש םימדומ

3 

 ,60111 ימואלניבה היצקינומוקלטה

 תומאות עיצמה 29 תא סג תללוכח

 בלשמה %4208 ,סקפ תרושקתל

 ,םינותנ תסיחדל תומכתותמ תוקינכט

 .תופסונ תויצאירוו

 :אאסכאה][
 בושחה סיצבקה תרבעה לוקוטורפ

 דרוו ידי לע רצונש רתויב םדקומהו

 וחתופ זאמ .70-ה תונשב ןסנטסירכ

 אאוספפא| לוקוטורפל םינודיע חמכ

 תוברל ,תונוכת רתוי םיעיצמה ירוקמה

 אאספפא-686, אאוספפא-גא

 .צאספפא-ו ,אאאספפאוְ

 םירשפאמ רתוי סישדח םילוקוטורפ

 תנכוממו רתוי הריהמ סיצבק תרבעה

 א1005או-ב שומישח לבא ,ןיטולחל

 .דאמ ץופנ ןיידע

20 
 הגהנש סיצבק תרבעה לוקוטורפ

 תא לביקו גרבסרופ סלרא'צ ידי לע

 ,ינחורה ויבאל חווחמב ומש

 תונוכת בלשמ 2/00% 0 מא-ה

 הריהמל סיצבקה תרבעה תא תוכפוהה

 תרבעה רשאמ רתוי הנימאו

 תלושה בשחמה םא .אא/(005או-ב

 תא לבקמה קחורמה בשחמהו

 םהינש םישמתשמ תרושקתה

 תפדעומה הריחבה יהוז ,02(2מ/-ב
 .אא/וספמא[-ל האוושהב

 ופה | וייה 7 2. יה

 סו אס וס
 ,3201ו-לדחוימ

 1907 \רמ



 תידותק ןרק תרפופש
 תוירפס ראשו

 ןהכלט

 ןורתי תא תחא םעפמ רתוי רבכ יתנייצ רבעב
 ךכ לכ אל ,ףסונ ןורתי ,סלוא .לקספ לש תוירלודומה
 תויצקנופו תורודצורפ תססובמ הפש לש ,וילאמ רורב
 דוקב רזוחח שומישח ןורתי וניח חרדגחל תונתינה
 תונכות חתפמ חתאש ךמצעל ראת .(0065 פטצגסו110)
 ךילע ,שמתשמהמ טלק תלבק םשל .ילארשיה קושל
 ,תדלקמחמ תוא ארקתש (חרגש) חרודצורפ חתפל
 חל שמתשמה לשמל םא) תירבעל התוא "םגרתת"ו
 לע תונכוש ןהיתש ןכש ,'ש תואל ןווכתהש ירה ,א לע
 לש םיפצרב לפטל הרגשה לע ,ןכ ומכ (שקמה ותוא
 ירה ,ס"ו ,ט ,א ,ג לע ףתל שמתשמה סע ;תויתוא
 אלא *4%000" תויהל הכירצ אל ךסמה לע הגוצתהש
 רודיסו ולש ירבעה ליבקמל שקמ לכ סוגרת - "םולש"
 הרגש תריצי .ךפיהל אלו לאמשל ןימימ האצותה
 הצרי שמתשמה ןכש ,טושפ טקיורפ הנניא תאזכש
 ,םיציחח י"ע ןמסח תזזהב סג ךומתת הרגשהש יאדווב
 רבעמ ,(הנוש ןפואב א'כ) 836%5ק306 וא ם6| ייע הקיחמ
 תרציש רמאנ ,םלוא .'וכו ,(!םפטח) הרדחה יבצמ ןיב
 .תצמואמ הדובע לש תועש רפסמ רחאל תאזכש הרגש
 ,תינכותה תא תרכמ ,תינכותב הרודצורפה תא תבליש
 האבה תינכותה .היסנפל תאצל לוכי אל ןיידע התא ..\
 .רכזנ התא !עגר .תירבעב טלק איה סג הכירצ ,רוציתש
 םיטיפדתל שגינ התא דימ !תאזכש הרגש יתרצי רבכ
 תורושה 143 לכ תא קיתעמ ,הנורחאה תינכותה לש
 ףייע ךתדובעב ךישממו ,השדחה תינכותל הרגשה לש
 .רשואמ ךא

 לכ תא קיתעמ* לש חזה עטקה ,תוינכות 10 רובעכ
 תוינכות 7 רובעכ .ךילע טאמהל ליחתמ *תורושה 3
 .היסנפל האיצי לע םיטרפ ררבמ התא ,תופסונ

 דבעמ לכ ירח .חעורפ המזגח יחוז :עדוי ינא ,ןכ
 ,לקספ וברוט לש ךרועה הז ללכבו ,טושפ םילילמת
 .(סיקולב) תוינכות לש םיעטק ןועטלו רומשל לוכי
 קסידחמ קולבה תא ןעטו ,קולבכ חרגשה תא רומש
 ,חשדח תינכותב ותוא בלשל הצור התאש םעפ לכב
 לש טסקטה לכ ןכש ,יתוכאלמ ןורתפ והז ,ןיידע לבא
 .תינדי אל סא םג ,תינכות לכל קתעומ ןיידע חרגשה
 הרגשב תושמתשמש תוינכות 17 ךל שי סא ,ףסונבו
 ללוכ) קסידח לע סימעפ 18 הרומש הרגשהש ירה ,וזה
 רדחמב .תבשחשמ טושפ יתימאה ןורתפה !(קולבה
 רדהמל הרומה ,1חטוט66 תארוה תמייק לקספ וברוט
 םיוסמ סוקמל קתעוה וליאכ קסידהמ ץבוק לולכל
 ,םעפ לכ קולבח תא ןועטל ךרוצ ןָיא !וטסרפ .תינכותב
 סוקמב תינכות לכב ותוא לולכל רדהמל הרוה טושפ
 ג!סיאתמה

 תעגח אל ןיידע ,ררבתמ ,סלוא - הלחנה לא תעגה
 רדהל ךירצ ןיידע וברוט רדהמ ,ןכש .החונמה לא
 קולבחש תורמל ,תינכות לכב קולבה תא (ילפמקלי)
 ןאכו .ןמזה לע לבח ,תמאב ונ .הנתשמ אל סלועל ומצע
 .הנומתל לקספ ובהוט רדחמ לש 4 הסריג תסנכנ
 חנומה תא םג האיבה ,םיבר םייונישל ףסונב ,4 הסריג

 םייטרב םירועש
 רקסב תבועב
 *הדיחי" .וברוטח תנכתמ לש סיחנומח רצואל *חדיחי"
 ,תויצקנופ וא תורודצורפ ,תורגש לש ףסוא טושפ הניח
 תינכות לכב התוא לולכל ןתינו ,רודיה ורבע רבכש
 !שדחמ חתוא רדחל ךרוצ חיחיש ילבמ ,רצוי חתאש
 יסמ הליכמ איחש סושמ ,"חירפס" םג תארקנ "חדיח*)
 קזייא ףדמ ומכ ךרעב ,םוחתה ותואב תוקסועה תורגש
 תעגח תמאב וישכע זוגניב .(תינוריעח חירפסב בומיסא
 רתוי ריחמ וניה רודיהח !הלחנה לאו החונמה לא
 םעפ לכ תרדחתמ אל חבוטהו הנשיה טלקח תרגש)
 ,יתובר ,וחזו .ללכ חתוא קיתעחל ךירצ ךניאו ,(שדחמ
 ןעמל .ומצעבו ודובכב ידוקב רזוחה שומישה ןורתי"
 וברוט לש ('תודיח"ה) תודוקפה תוירפס ,תמאה
 רתוי תושדחח תואסרגח םג ;ןבומכ ,ךליאו) 4 לקספ
 דע ,תוישומיש חכו תוחונ הכ ןניה (תוירפסב תוכמות
 הכפה ([ח66]6) םיקולב לש הללכהה תטיש יכ
 *ע תכמתנ ןיידע איחש תורמלו ,תרתוימו תנשוימל
 ןודנ אל ,רתויב תושדחה תואסרגב סג וברוט ירדהמ
 ,ןודנ סג ןודנ ,תאז תמועל ,חירפסח ןויערב .רתוי חב
 בלשל ריאשנ תוירפס תריציל "ןוכתמיח תא סלוא
 שומיש :רתוי ןיינעמח קלחל רובענ ,תעכ .רתוי רחואמ
 .. ךליבשב ורצי םירחאש תוירפסב

 לש תושדח תואסריג סע דובעל שי :הבושח הרעה
 הסריג - תואבה תוינכותה תא ץירחל ידכ לקספ וברוט
 הטריגה דימת תצלמומ ,חישק קסיד ילעבל .חלעמו 4
 ,(!תאזכ היח שי) חישק קסיד ירסחל ;רתויב השדחה
 .55 וא 5 תואסרג תוצלמומ

 רפסי אוהו ,לקספ וברוטב הסונמ תנכתמ לכ לאש
 הדיקפתו ,הפשב תינקית הרודצורפ הניה 01181-ש ךל
 :האבה תינכותה תא ,ךכ םא ,הטנ .ךסמה תא תוקנל

 תזסקתהתו 1-19
 לקוח

 זס

6 
 הארוחל ךתוא הנפי רדהמה ,יקנ ךסמ סוקמב

 וז הארוה :חטושפ הביסה .-ריכמ אל :עידויו "011807"
 סע תוקפוסמה תודוקפה תוירפסמ תחא ךותב תאצמנ
 תורוהל שי ,הארוהב שמתשהל ידכ .וברוט רדהמ
 הירפסה .הירפסב שמתשהל ןינועמ חתאש רדהמל
 טפ68 הניה הירפס תלילכל הארוהה ,0ח תארקנ
 :ךכ תיארנ תינכותהו ,(-ב שמתשמ*)

 קזספזתו פת

6 

 לסקומ

 זס

6 
 אל) תורדגהה קלחב העיפומ ,ןכ סא ,טצ8 תארוה

 הרדגה לכ ינפל עיפוהל תבייח איה .(יעוציבה קלחב
 תינכותה ,ונלש הרקמב .תינכותה תרתוכ דבלמ ,תרחא
 ליבגמ אל רבד סלוא ,(0ח) תחא הדיחיב קר תשמתשמ
 :לשמל - תשמתשמ תינכותה הב תודיחיה 'יסמ תא

00 965 
 שמתשתש תינכות שארב עיפוהל היושע וז הארוה

 גוס לע כ"דב זמרמ הדיחיה סש .תונוש תודיחי עבראב
 תקסוע ,לשמל ,?תתוטז תדיחי .הב תועיפומה תוארוהה
 ימע ,13 'סמ ןוילגב וס שורפ המ .תספדמב הכימתב
 6קד* יכ תכרעמל בתכמב ינגד דוד ארוקה ריעמ 8
 כ"דב הנווכהו ,'תידותק ןרק תרפופש' תירבעב ארקנ
 ,ךסמב קר אל תלפטמ 6ח תדיחי ,םלוא ;תמא .ךסמל
 ראשו ,ימינפה ןועשב ,לוקמרב ,תדלקמב סג אלא
 תורומשה תוארוהה .6 יבשחמל םידחוימה םיקלח
 רתוי טרפנו ,רתויב תוישומישחמ ןניה וז חירפסב
 .האבה סעפב

 םימדקתמל פיט

 שמתשת לאו ,חבוט ךלש תינכותל חשע
 *]םס 6 ושר ,תאז סוקמב .':=17 ומכ הארוהב
 *:* ומכ שממ ,רתוי הליעיו הריהמ האצותה
 - .האירקל רתוי רורב [פ-ש אלא) 6 תפשב
 הארוההו ,ילדגה" תילגנאב ושורפ 10
 ישמתשח ,1-ב ג תא ןיטקהל ידכ .(1-ב \ תא חלידגמ
 הנתשמ לכ יבגל ,ןבומכ ,ןוכנ רבדה .יפש ('-ב
 שי ,1-מ רתויב לידגהל וא ןיטקחל ידכ .רחא
 לידגי ,לשמל "1פ03)* ;םיאתמ רטמרפ ףיסוהל
 ןיבל ש6ס"ו 16 ןיב תוריחמב לדבהה .שולשב | תא
 הנתשמח רשאכ רקיעב טלוב סונימו סולפ תולועפ
 .101תז סופיטמ וניח

 5 ד" 19092 \רמ



 ךל תרשפאמ ,םיבשחמו סישנא תצובקמ רישיח קווישח תכרעמ 5
 יוסיכ תרומת ,סישומיש לש בחר ןווגימל תוירוביצ תונכות ןימזחל
 .דבלב הצפחה תויולע

 םניח ןחב שמתשחל רתומש תונכות ןח תוירוביצ תונכות

 תא קודבל רתומש (5\/ 48 תונכות וא ,(קטפ116 קסא/א)
 שי תומיאתמ ואצמנש חדימבו םולשת אלל שמתשמח יכרצל ןתמאתח

 סוד דומיל

 ליחתהל דציכ
 דמלמח
 4 05 ןומיאו הכרדח
 סודקסיד

 תקיזיפטמו היגולורטסא

 14 ורטסא
 היגולורטסא 90

 תוישיאה חותינ 1
 סומטירויב טקסיד ע
 חרואא תאירק 3
 דיתעה תאירק 4
 84 םירפסמ יפ לע דיתע 5
 די בתכ חותינ 66
 תישוח לע הסיפת ק
 ישיא טוראט 7
 סייונישח רפס 8
 תודיתע - יסנמואיג 9

 תויקסע תונכות
 4 ןמז בויח 8
 14 לק טקיורפ 9
 דחא טקסידב השולש 20
 יטמתמ/יעדמ ןובשחמ 1
 תודימ תרבעח גג
 !תאז רותפ 0

 סימדומ תרושקת 6

 16 ןיעידומ 55
 סוקורפ %
 1 סוקורפ ירזע 5
 ? סוקורפ ירזע 6
 14 סדומויק 8

 885 תוחול-תרושקת 0

 16 לודגה חולח 9
 14 לודגח חולל סירזע 4
 885 טקדליו 1%
 ב"הראב 885 ירפסמ נק

 םירזעו תונוש-תרושקת

 גת 48
 סיצבק תרבעה 0

 גולטיק-םינותנ יסיסב

 חריד תלוכת
 תיבה תקזחא
 86 ךלש ואידוה תירפס
 34 תוטלק גולטיק
 סיטקסיד גולטיק
 סיטקסידה תירפס

 עדימ יסיסב

 14 ריהמ סיסב +8
4 6 +1 

 4 גאו 1

 6 דס 4

 אמש 55 1 5

 תיללכ חיצמרופניא - עדימ יסיסב 6)

 א עונלוק יטרס 7
 עורא לכל חנתמ 8
 סלועח תומוא 2

 ריש קפישב 6-ל-\) הנכות

 בור .חנכותח ירצויל 5100 ל 55 ןיב םיענח םימוכסב שומיש ימד חולשל

 תשרדנ אל ןהמ לודג קלחב סלוא ,תילגנאב ןח תוצפומח תונכותח

 .ןהב שמתשהל ולכוי םידלי םגו תפשח תעידי

 037295144 : סקפ

 רווידו חצופת תומישר - עדימ יסיסב ס

 רישי

 חצופת תומישר לוחינ י)
 תוקבדמ 1
 תולקב תוקבדמ 1

 סירזע - עדימ יסיסב כ

 סטייבידל סירזע 6
 עדימ לוהינ 5
 שנאלב טוק 6
 טייבידל חותיפ תביבס 7
 סייבידל ךסמ ירזע 8
 סייביד יטירפת 9
 סייבידל תונולח 70
 סייביד ינימ /
 סיקוקיז %
 תושפוטמ תוגצה 75
 פוקסודילק %
 םייחח קחשמ /

 סוי רדס לוחינל תינכות כ
 קזח ןחלוש %

 תושיגפ ןמוי
 !סויח תא יל חשע
 םכחה חולח
 יתנש ןונכית

 תבשחוממח חריכזמח 1
 תונטק תועדוח 0

 .ךסמה לע סינועש 3
 ירבעח חולה 5
 ב*הראב חשפוח ןונכת %

 תונוש תודמול תוינכות
 סימונורטסא סינותנ
 תימונורטסא חפמ
 םלועח
 חימיכ
 ? חימיכ
 םילגד

 ךרח ליגל ךוניח

 דליל תינכות

 תונמואו תילגנא ןובשח

 תופש דומיל

 תינפי
 תיקלטיא
 1 תידרפס

 תודמול

 טולוקלקל חנכח
 םייעדמ םירוטלומיס
 חרומל סירזע
 תרומל סינויצ רפס
 תרווע הספדח

 תקינורטקלאו הסדנה

 סילזונ
 םידדומל תינכות
 הקינורטקלא/למשח יבושיח

 תטאידו חנוזת

 בשחוממה חבטח

18 

6 

19 

10 

 יפל ןמצע תונכותה תא ןבומכו תוירוביצ תוינכות גולטק ןימזחל ןתינ
 03-2951645 : לט 61116 דוקימ את 11616 .ד.ת םיבשחמו םישנא : תבותכח

 סינוכתמ
 לוהינ תנכות - םינוכתמ
 הטאידל רזע
 הטאיד ירחא בקעמ

 םיספטו םיבתכמ 6
 גג

10 

1% 

12 

18 

 סיקסע יבתכמ האמ
 סיספט תריצי
 ?-םיספט תריצי
 סיספט
 וגול רצוי

 282 ייומדו תואקתפרה - םיקחשמ כ
115 

16 

7 

18 

19 

150 

11 

 וז

13 

18 

1% 

179 

 !הקתפרה
 !תעבוט *קינטיט*ה
 ןודנולב הלוקרד
 חצר תשרפ
 ףרומ תמקנ
 הרעמב שופיח
 תואקתפרה יקחשמ השולש
 רודךיעמ עמקה
 ?* רוד ךיעמ עמקה
 2010 תידוס המישמ
 1 - םיקחשמל תונורתפ
 ?- סיקחשמל תונורתפ

 תקיפרג- סיקחשמ (כ
15 

1% 

17 

1 

1% 

139 

130 

11 

|( 

12 

133 

14 

15 

1% 

137 

18 

 ו

10 

142 

143 

 םיקחשמל סירזע
 ודלא תוקתפרח

 קימוק ןטפק
 1 ןיק רדנמוק
 סיבכוכ ןיב עסמ
 הרז תיללח
 *סירטט" ימאות םיקחשמ
 הגיהנ רוטלומיס
 1[ היצלומיסה - דרופ
 ופ
 תוזירז יקחשמ
 זורק תואקתפרה
 קיטסיו'ג יקחשמ
 ללח יקחשמ
 ןמ קפ יקחשמ
 1 - תוזירז יקחשמ
 ? - תוזירז יקחשמ
 הפיקת קוסמ
 1 - םירפילפ יקחשמ
 ?- םירפילפ יקחשמ
 ןרוקפופ
 ידמימ תלת ףלוג
 יי
 יאקירמא לגרודכ

 חול יקחשמ

14 
15 
16 
1-17 

49 
10 
151 

17 

13 

 1 - לופונומ
 ? - לופונומ
 ודנוק
 קסיר
 הינשה סלועה תמחלמ
 סלועב הטילשה
 המחלמ יקחשמ
 חול יקחשמ
 ידמימ תלת חש



 קס"ל טמ חש 1%
 טמ-חש תוחיתפ דומיל 15
 ונימוד - שדוד 1%
 שב שש 17
 אזטסאס 1%8
 ןבל רוחש 19

00 10 

 .וניזאקו סיפלק יקחשמ כ
 ימר 11
 1 סינוש םיפלק יקחשמ 172
 ?  םינוש סיפלק יקחשמ 16
 'גדירב ו
 רטילוס 14
 ?- רטילוס 15
 ק'גקלב 16
 ג ק'גקלב 17
 טגו-סל רקופ 18
 1ז-רקופ 19
 חיבוק יקחשמ 170

 וגניבו וטול יקחשמ
 ימלוע וטול ע1
 טמוטול-וטול 3
 וגניב ו
 קוטעה בשחמח )
 1 - בשחמ יעושעש* 1%
 ?- בשחמ *יעושעש* 15
 3 - בשחמ *יעושעש* 16
 בחואמ בשחמ 17

 (םירוטלומיס) חימדח יקחשמ
 תוטכי ורמ 10
 חדומרב שלושמ 141
 תיקסע חיגטרטסא 1
 ילופולגמ 13
 ןוקייט 14

 טרונס-םיקחשמ 2
 גייד תורחת 17
 188 גייד תורחתל תופמ ךרוע 18
 םישרוש 0
 יחא רמוש 1-1

 החפשמ אע 19

 בשחמ תועצמאב טוטרט כ
 טוטרש ה )
 טוטרש תנכותל םירזע 8%
 ידמימ תלת טוטרש ו

 םיפרגו תקיפרג 0
 ץ6-סאאהת 1%

 ןמסטפרד ו
 חגוצת 0
 סיכסמ תריצי 1

 רזע תוינכות - הקיפרג
 סלח 02
 4 - חקיפרג תבסח 0
 הקיפרג תבסחל סירזע 04
 םימישרת ךרוע ג
 (אוח6סאג תחת) סילמס ךרוע ₪
 רזיל תוספדמל תירביעב סיטנופ 4
 לק -טוטרש | 7
 0-ח רייצ 38

 4 - (טוטרש) דאק-וד
 תשקח 4
 טולפ חטאד 55
 סיפרגב חגצח 66
 תספדמ ירזע 5

 סיביבחת
 סרומ דומיל 6
 ןנגל ךירדמח 08
 ריינ ילופיק 59

 תוקבדמל תוינכות 2

 תוקבדמ 220
0 1 

 תאופרו תואירב

 !תואירבח ךיא גענ

 ישפנ חתמ תקידב נע
 4 האפרמח 5
 16 םייניש תאפרמ לוחינ 26

 רובידו תולוק ,חקיטומ כ

 רתנספ5 8
 תונוש חקיסומ תוינכות 89
 סייסלק סילילצ 7
 בשחמח בוביד 90

 בשחמ תופש כ

 םיליחתמל קיסייב 0
 סילכ זגרא * קיסייב גג
 ילבמסא דומיל ג
 לקספ וברוט דומיל ל
 לקספ וברוטל יפארג ךרוע 5
 86 87176 דומיל 7
 841611 דומיל |05
 36 - 6 תפש דומיל5ל 3
 רלבמסא ירזע 2%
 סיזאוא 1%
 לקטפ וברוט יכסמל חרזע זד]
 1 לקספ וברוטל חרזע 8
 6 תפשל תויצקנופ ₪99
 6 תפשב תונולח 1
 841611 ירזע 2%
 עפ 758 תונכות חותיפל סירזע %

 סינותנ תונוילג כ
 ג חיבוק ןוילג 7
 ריחמ ןוילג 28
 תולק ילק 2
 ףורתפ אצמ 50

 הקיטסיטסס כ
 ? הסריג חקיטסיטטס 1

 בשחמל סםירזע
 םטסיסל סירזע 4
 417 בשחמ תקידבל סירזע 5
 ןורכז תקידב 6
 םירזעו ןורכז ינחבמ 7
 בשחמח תקידב 18
 קסידאנא 9
 חישק ןנוכ תקידב 20

 טוד ירזע כ
 חרזע יכסמ 21
 תוינכותמ חאיצל סירזע ו

 02-1959144 'טקקמ ,02-19%5 ,לט 61116,  וו"'גר 11616 .ד.כו וב--בועזרעמ וכיוענא ל
 תרורבש תונכותח ירפסמ וכושר .וריייש 15 תתיישפיור זרנכות ר1תו-) (חמישרב סיעיפומ וכחש יפכ טייטירפח ירפסמ תא וכושר) וכיזבח וכיטירפח תא יל וולש

 חרבה 0
 ,רפיטוסו זרה ,והולישול תבותוכ
 ,דוקיסו בושי
 ,סיקפ
 דשא טייקרכ וכיבשחרמו

 7 ששב םיבוקלה םיריחסה לכ =

 יסחע קיש בינהכ

 .,וסייטרכוה 'יטוכ והויר =3 דרכפ+רישי (-ב

 .לצכ

 המ -עממ 19% ךיטרוחלה וולש תר יב גינויוה רפדדחה רעיש פע בשל ישי (בידררא+ רלדד) 5-2 םםיבושנא סיריורסה 4 = הולישמ מד החדש ? ךיסוחל שי <  םישמ םיללוכ ילו 2

 *סקדייס* תוינכות 1
 טומריפלו חקתעהל סירזע 2%
 *סזאי ירזע 5

 תוירפסב לופיטל סירזע 2%
 טסכטב לופיטל סירזע 7
 סו 5
 1 סוד ירזע 1%
 םגַפ671טפ 'בח סוד ירזע 72
 [זפא /450] יצבק יכרוע 158
 חישק קסידב לופיטל תינכות ₪
 רקייב לש וירזע 0

 םיצווכמ סיצבקב חנגהו לופיט - םירזע ס
 1116 וויכל תינכות - קרא-לא 1
 14 סיסוחד סיצבקב לפיט - זש 1
 םיסוחד סיצבק לוחינ גק
 הווצא ךרוע ג
 רטסמטאב 10
 בוק גצח ג
 !אמסיס ,רוצע 53

 סוריו יטנא 4

 חישק קסידל סירזע
 1 חישק קסידל סירזע 5
 ? חישק קסידל סירזע 6
 חישק קסידל יוביג 7

 ךסמל סירזוע כ
 ךסמ תוימדה 8

 סלוקרה ךסמ יבג לע 60 4-ל הימדה כ
15 

 507ל םירזע 9
 סישקמ ירזע |70

 אַ/8 תוינכותו ןורכיזל םירזע כ
 א!/ 8 תוינכותב לופיט ל
 158 תוינכותב לופיט ג

 םיטירפת תוינכות כ
 4 - קזח טירפת מ
 6 - ? יטמוטוא טירפת 8
 86 - חישק קסידל טירפת |05
 6 - טירפת ודנמוק 1%
 םיריחמ סיטירפת )ו

 תונוש - םירזע כ
 תינכותב שומישה ירחא בקעמ ש]
 ךסמל םירזע 2
 ךסמה יעבצל סירזע 8
 ןמס ירזע 79
 ךסמה לע הנגהל תוינכות 2170
 תונולחו תומישמ יוביר - םירזע כ
 תונולח דוקיפ 1
 ₪6 - סקימיו 2
 תוינכותח לגלג 4
 קיטמסוד 5
 "תק 7

 תספדה ירזע 0
 תספדמה לע חוקיפל סירזע 6%
 ןוספא תספדמל סירזע ד]
 1[ - ןוספא תספדמל סירזע 8
 טיגרזייל תספדמל הספדח ירזע 9
 זז - הספדח ירזע |00

 םילילמת ידבעמ כ
 ד 1%
 14 06 ןבתכ 3
 ה0-ילגנא םילילמת דבעמ 6
 ביתכ תואיגש קדוב 7
 ת6-יטנופ ןולימ - 'גרלג 9
 ת6-תופדרנ םילימ - ןולימ 0
 תירבעב יפארג ןלילמת - גת.מ 5

 תיתוכאלמ היצנגיליטניא

 תויעבח רתופ 6
 ןלילמת- ? תובשחמח תארוק יי



 -1 םיקחשמ

1 

 ריווא תוברק

 תלת ריוא תוברק תויצלומיס

 50 ,סינוש םיסוטמ 18 ,םידמימ

 תומחלמ 3מ תוירוטסה תומישמ

 תומישמ לש ימצע תונכת .תונוש

 הקיפרג ,תוידמימ תלת .תונוש

 .הקיסומו תדחוימ

 .ביהראב הנשה רוטלומיסל רחבנ

 ח"יש 0

1 
 3 דיתעל הרזח

 ברעמב אצמנ חתא ,1885 איה הנשה

 "קוד"ו יטרמי תא םלגמ עורפה

 ןמזה דגנ ףרוטמ צורמב םיאצמינה

 .1985 - ל רוזחל תנמ לע

 חיש 0

3 
 הריטה
 ךילע ,םייניבה ימי תפוקתב התא

 ךלש הריטה תא תונבלו ןנכתל

 רוכשת םתוא םילעופ תרזעב

 ףאו הריטה לע ונגי ךילייח .ךלמהמ

 לא ןגהל תנמ לע המחלמל ואצי

 .היבשות
 סדמ סיבוקע תוברק להנל ךרתצת

 תא ףוקתל הסני רשא ביואה דגנ

 .הסרהלו הריטה

 ימי תפוקתל ךתוא סינכמ קחשמה

 תויזטנפ לש הפוקת םייניבה

 תבווקו תומילא ,תוירזכא

 .תודרשה
 יפל הריטה תא תונבלו ןנכתל לכות

 סינוש םירוזאבו םינוש םילדומ

 לעו תוריט ןיב םירשג םיקהל ףאו

 ידי לע רחבנ הריטה" .תורהנ

 לש קתרמה קחשמכ "200" ןיזגמה

 תלת הקיפרג בלשמ רשא הנשה

 הקיסומו תולוקו תידמימ

 .םייתימא

 4 .תירבע הלעפה תרבוח ליכמ

 םיטקסיד

 ת"ש 0

 עו תורנמ ,הנכוח

 - , ו
 ווווווווווו(

 | ו 2 וו וו
2 

6% 
 סיבכוכ ןיב עסמ

 הרדיסה יפ לע רצונ רשא הז קחשמ

 סהילא ףרתצה ,%8

 .תכלה יבכוכ תנגהל םתמחלמב

 ח"ש 0

5 
 הפיקתב תסייט
 ליח לש תרחבומ תסייטל ףרתצה

 תורטמ תפיקתל סתאצב ריואה

 תאשונמ אירמהל ךילע ,ביוא

 יסוטמ םע דדומתהלו סיסוטמ

 ךתושרל ,ךל םיברואה ביוא

 .סינוש םיסוטמ

 ת"ש 0

5 
 \סס'סורב \אפ ח\בוחרב חווובו\ה "ןררוא

6 
 ףדרמ
 - ןאס תוצוחב תוינוכמ ףדרמ
 תוינוכממ רהזה ,וקסיצנרפ
 סיפונ ,ךל תוברואה הרטשמה

 .וקסיצנרפ-ןאס ריעהמ

 ת"ש 0

 רישי קווישב ₪6-

07 
 .חרקה שיא
 קרו ףטחנ .ב"הרא רירגש :עקרה

 ..וליצהל לוכי דחא םדא

 .חרקה שיא :ןפוצה םש

 ןיב סיאקיטילופ ,טפג רוסחמ

 סיינוציק םיטסירורטו םיימואל

 תלטשהל םיעלקה ירוחאמ סיסנמ

 .רבשמב אצמנה סלועה לע חוכב

 תוחירבו םיכוסכיס ,בר חוכ

 הקיסומ בולישב תומכחותמ

 .תידוחיי הקיפרגו

 ךיישח יטנטוא ךמסמב שמתשה

 .סיה ליח לש םייאשחה ויתורשל

 סיניערג םיליט תללוס טוונל ךילע

 סומיסקמב ביואה חטש ךותב

 .ןמז סומינימבו תוריהמ

 קחשמ ךרובע ורצי הרייס יקחשמ

 םיעצמא ללוכה תואקתפרה

 ידכ תוילוק תויורשאו םייפרג

 המוד ןיאש הרוצב תונהל לכותש

 .הל

 ונימב דחוימ םילילצ בכרה

 םיישוחמו םייתימא סיטקפאו
 תיווחל םישדח םייח םיפיסומ

 .קחשמה

 תללוצ לש רוטלומיס ליכמ
 איבמה יגולונכט שודיח ,תיתימא

 .בשחמה יקחשמב שדח רודל

 9 .תירבעב הלעפה תרבוח ליכמ
 .םיטקסיד

 חיש 0



 -ב םיקחשמ

8 

 6% ..סיקנטה ברק
 המחלמ קחשמ לש רוטלומיס

 ברק תוגוצת ,םיקנט תוברקו

 ,סינוש ןויריש יגוס ,תויתימא

 תלת םסלועו הלילו םויל תומישמ

 .ידמימ

 ח"יש 0

09 

 םיכלמה ברק

 תורהוד תובכרמ ,םימעור םיחתות

 ירודכ סיקרוז םינוקרד ,תודשב

 המחלמה קחתשמ והז ,שא

 .ב"הראב ואציש םיבוטהמ

 ח"ש 0

0 1 
 יקס יעושעש
 יקילחמ יבוטב תורחתהל ךילע

 בולישב יקס יקחשמ ,םלועב יקסה

 .םיעגשמ הקיפארגו הקיסומ

 ת"ש 0

1 

 6 1 תלומרופ
 וב ,םלועב סיעודיהמ תוינוכמ ץורמ

 ךתונמוימ תא ןיגפהל ךרטצת

 טרופס תוינוכמ ךתושרל ,הגיהנב

 םישק ץורמ ילולסמו תונוש

 .דחוימב

 חיש 0

 4 טסווק גניק
 לש אלפומ תואקתפרה רופיס
 ליצהלו תוסנל ךילע ,רותרא ךלמה
 .רמח סלרוגמ הכולמה תחפשמ תא
 רתויב רכמנה תואקתפרהה קחשמ
 .סלועב

 ת"ש 0

3 
 ....3 טסווק סייפס
 תרבח לש קתרמ קחשמ דוע

 עסמל תאצל ךילע וב 4

 הקיסומו הקיפארג ,ללחב קתרמ

 .בשחמה יקחשמב םיפיחמ
 ת"ש 0

64 

 ל-5 קש לבל
 תא תוצחל ךילע ,1930 איה הנשה

 לש ותב תא ליצהל תוסנלו היסא

 ןיס תא הצחת רזכא ןדור

 קחשמ ,תוינוא ,תובכר ,םיסוטמב

 הקיסומ סע תובר תועש לש

 .טרס ךותמ תוחוקלה הקיפארגו

 תיווח תא ךפוה הז קחשמ"
 .תיעונלוק היווחל קחשמה

 ת"ש 0

 ףרוטמה ףורמה הקיתנע
 ורמב וג יליבו קייאל ףרתצה

 .םיכרדח ךרואל ףרוטמ

 20ה תונשל ךתוא ריזחמ קחשמה

 לח .תירבה תוצראב תוזילעה

 רוחסלו תותשל רומח רוסיא

 , ו

/ 

 / ו ון - ן | וווווווו,ה |
- 

 רוחשה קושהו ,םיפירח תואקשמב
 ..תרפ

 הסומע ךלש הקיתנעה תינוכמה

 תוחוקלל הכרדב יקסיו יקובקב

 .סיאמצה

 דע חולשמה תא עצבל ךילע

 תא ץורמב גישהלו ,המחה תעיקש

 סאס ףירשה .םיחירבמה ראש

 דייצל ךילעש ךכ ,ךיתובקעב קלוד

 םירזיאה לכב סךתינוכמ תא

 תילצי אלש תנמ לע םישידחה

 .ךידי לע ויקיזא תא םישל

 תוברעב תיתימאו הריהמ היצמינא

 .עורפה ברעמה לש תוחותפה

 ח"ש 9

 לש קנע רחבמ דועו
 ....םיקחשמ

= 

 ו
 ידנליאתה ףורגיאה ףולא

 ב

 מ דד
 / 4/5 וג זס

 רישי קוויעב ₪0-ל ר\ועו תודבס ,הנכוח

7/0 
<<. 



 5 צזפ סעע1סמ
 % 9 (תוסטרכ ללוכ) םינופלט רפס + תוועיגפ ןמוי
 2 ח"ש 150 ח"ש 250 םוקמב

 תנכות - יביב ליימיריא תא תוזנפ סתע105 -ל ףיסוהל ןתינ

 .דבלב ח"ש 75-ב תוקבדמ

 .דבלב ח"ט 49 ח"ו 89 םוקמב 1אזניצפמ - תרוויע הספדה תנכות

 בעחמה תרכה תללוכ - הדוחיי

 ןגמה סוריו יטנא ,סולפ סוריו יטנא סיריא תא חוכשל עגרל ךל רוסאו

 .דבלב ח"ו 149-ב םימייק אל ןיידעש םיסוריו ינפמ

 לבגומ עצבמה
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 25144 סקפ 295145 ילט .4116 אית ,ג166 דית ם'בועחמו םיוענא -ובכל +
 חייש 75 תוקבדמ תקפהל תינכות - יביב ליימיריא 1 חיש 150 סינופלט רפס + תושיגפ ןמוי 1815 01165 (1 רפסה תא יל חולשל אנ

 (חולשמ ימד חייש 7 + ) חייש 149 סולפ סוריו יטנא סיריא 1 חיש 49 תרוויע הספדה דומילל הנכות אחיצקמ וב

 תולשמל/תבותכ = סקי ל

 ךילע

 9-4 ההרררררררההה



 רמ
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 כ [4 .רמ
 ץיבוניבדו יקסרודמ

 הסעמ207'6 -

- 04% 
 סאתתסצ6קאפעג אתע6 "8 06"
 עפ קע60סהנאצאאא צאת47686% 3

 הא "32 םודפ" 6 ת6קמאא 8 /328%86 קע660א0-
 תבתטאפא  קג3ם6תסא 8 ת6קאסםמצ60%04 אעסא8-

6. 
 ק6קםהאלסקא 436788: קם-ע תה6סאמת 830 -

 סאחא אתאא, ת6תאהםתע קת36והספעצ

 אסהדאטאת 06302 אהקדספ6אסת0ס

 םאחע6א8 אצסא4הה.

ההההההההההההוההההההתההההההההההההההההוטהההההטהמהטההטטטהטטטטוטטטטטטטטטטהה  7
 מאהההמהמהמ

 008% |. אא 38תקסאסאם4א16 אססא6פעס
 תעק6אעסקתס מ66%4, 4עס א8%6708 "הסה6 עא"
 - 0032884% א26 קעק6א20סאא א תסםםאק6אנסקעא
 ע אקבאע2ע6 244 "תסת63אא6" 08%הא, 6תעעתתא-
 םסמגמ אא םס א4אעא-הא60 הקע3א84%אב8, %0688-
 26ה54א0,  %עס6א 8 א02א680% העק6א:סקאא 48-
 אסםעתס6פ 36 6066 10-12 04%ת08 (84 66 ת%

 אסאאס - 20 א א6הפש6):
 עס 4 15 -- 1: 5,

 ₪5005.5צ5 א סה אס ₪
 - 03עתא: 40705א56.8א87, 5.

 60סטאד חצ . פצ5
 - 0₪ע%א66886 03%תאע, 603248846%4%86 תקעאא-

 תבתאפתוא 3%א634%4% תקסתקגאא
 - 80340%840, 03%תא-33תקע3%אא% 48596ק -
 אבדעפאאא >סםעקסמסא (אגהקאא6ק, תהא קב6סצא

 0 אאקעתאט6ע א/עתאמ עאפסעיסא ) ,
 002₪2 0, אגא אא 01א6%4ת% 8 תת4פ6 4,

 506 אסאבהםאא6 0געתא עקס6866 ק33460%ע5 פ
 0ת6עא8ה540 02ע5626ת80% תהא 92020 הא6%970 -

 סעאא 887 .
 בהבתסתעטאס, תה 04%ה08 (15-005 6ת6םַצ -

 67 0032875 602500 םאק6א20קע 005, 8 -090> 
 םססע  ק6א0א6אםע6768 6032875 םסתהעק6 אייססעוס
 5,+5 םתה אקכהת6אאה 0א016א8ה%א%א 04%ת08-ם08%-

86008, 

 תסעאת 6 תססתקבאאא 6628868020 >8 -

 קבא764 (א4הקמא6ס, חססתקבאא* 7|00560,
 התססתקהאואצ תבקאספמאש ופפּפסא םעוזיז6 3

 קגקא א ע,.ם,) ק6אסא6הםע67038 אקבאעעפ 8 %8-
 ש6אעססאא 700[.

 סססשע 3, תא אקבב6ַהַאַה 26א0208%%א 088-
 תסמ 6ת6ע69 6031275 תאעק6אלססעס 006, 8
 >סצסססו 08עתא,  ם 342040094 09 אא א8-
 ק4א26ק4, ק6אסא6תקע679068 אקבתאעלעפ 5 - 6םסמא

 תסתתעק6 איסקעאא : תספתספסע ת6ק6 תו ד

 |55 4[ - !-] תסההעק6 איססמא

 007655.  ש4%אתא 6 26א8%4%60א0% ם0אע8'%68 -
 עא6א - 8 םסםםטס6אצססעא זץ=6060א|605. אאא תסח-
 תעק6אעסקמע, 5  אסעסקסא 667 אקהאאעפ%
 5ג₪4 עאאעעאה43 ת6ק6תעא60א4, תקעתעאבעעסס 4

 (אגתסעא6ס, 5₪ז0ו07) .

 2 םס6התפםעסשאא אגסא6טקהא אא תחגאמקעטא

 םסא60ל%ע25 תהתבפא, תס6םהשסאאא6 סתמ6גתס
 סת6ק40א088א0% 68026א% 415-005 8 4

 אסאדסא 6006 ה .
 46ת0006ם6186א80 תסהתעצעעפ א0867ת518 -
 עעעמ ם-ש8 78, 34000 א80ת0 אסאצס 8 6
 "60סאקטדאשא" (16ת5-3מעּמ, עת, 206860, 3).

 תא60 םס0 26ת. 03-20|-369 (6 16 ₪0 19).

1% 

 - סלאה 2עעא660א, 8063886 003678 1890880 -
 שסאע םסה5308876ה0 ח8א628 "א|א0005". 6. 4
 - 078 תט6608%, 06302 אספמאסא א0אמ5016ק -

 אסא סעקא6סחא. 6. 6
 - למ6ה5 18388, סדאסקהאמ6 תק8א6ַַא אא6אתע
 6תסעתההפאססלעהאע: 64026320 ג38תע3, העסת-

 קבאאעקס53אא6 , ₪807ק07א3 660768. 6. 8
 - תעאססמ א6ם6%. 80הס0א6אאא 38%088 0 6780-

 0063א ק86תקס67ק88א68%8 הססתסהאא. 6. 0
 -  גאגהא3 א6אסצעססאא םקסתסהאא 06₪607868-

 אסתס החסה>30 88 (0080ו0 ססאאוא). 6.
 - עאאסא טקבתת6א66קת, 0ל0%א%2 תא  תסאעתהד5פ

 אסמא >סאהפסל6ק? 60. 4
 -  קּבַהְסַה "8005א8 םסאהמא6תס 70", 0600
 תססתק4אא, תס3ה0ההסעאא תפק600 5
 76610886 08%תא םתה 36ת0ה530888%8 8 783 -

 תעטצאאא 16א0208אא ק64א2008א. 6. 7
 - ת8מס3םפ 910ת0 א0%9608 (0. 19) -

 דאס תפמ 0:
 ו, תם6סהסתאא 60328888 76%07089%8%א 4א800%-
 םספ. 2, 0₪0388₪8%6  תאח6ק16%028, 3, 286-
 הס3אסמבה6ְַ 6עאם6האאא 0480808, 4, 88%0ת8-
 ת6אע6 176%07ג אב >אסאה4א17-םא6א6. 5. 06%08-
 אסא ע6הסה53ע6אתאא םתקבא6אעאמ. 2640807818 -
 סאאב הקסתקהאאג - 33 תסםהקסצאסא 68696

 - ך6א3סהסתעצ60א%6 0800:
 3) אסאתפסצ6ס %ע2ע467 ת86דא 0 ה6ה9א. 4
 24 6) אסאתפסע6ק 800הח2%אעַאא6ַַפ ק6%6886 0 -
 אּבאזםא. 60. 30 )8  )6ה0ה530888%6 ס6אס0%
 3ת6%1ק0669%א  םתה ה6ק6ם8%% אסאהפס6קהס%

 עאסטסקההנאו. 6. 6
 - תססדסהאאא6 קג3תם6תא אעקאהת:

 ב)  תסה530838%86 9ה6אקסהתפאאע 286ה%18אמ |
 0. 38 6) אסאתפסצ6ק 8 8180%א82ע06. 0. 0
 מ) קב660א8ַ4ַ 0 אסאהתפס76ק6 "44א|605". 6. 3
 ת) תתא אגטצתאבסעוא 0ה5308876ה86% 70: "אגא
 עא צצעס ם6תבַד5?". 6. 5! ם) הק6א6אץק4אל םסא
 גב אסאתפסד6קא 5 328086. 0. 64 6) תססת-
 קבאאַב 46038138 - 4עס 8 הסם3קסצאסו 6 7
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 06302 א3ק1080%א0ת0 פאחע60א4 ₪84 | קע66אס%א
 הבאא6 תסםתסלספה6א אאא, 26882464 2840%80 -

 םעוצ6א
 ו א = א = דא - הא -

 תעא6 אא תקאתפסמאא סדקאמאו א3  אחאתא
 ק-קג 3. 832026 א000 "8402075342 4

 תסהתפ308876תא8 חסת53088768 |88 ק6", -₪3 
 ההאאסמ 8 76 ת5-25א86 אג קע66סאסא הכתַא6 8
 ן90ו תסםע, אבטעאבה 60 תהבפא, 36 עק66עס6%

 אע>באַא 6ת6נאבתפאאא 3338ע0, 8 דק60ק0₪3ה,

 םס3באסאאס, תעאחפ א6א070206 %ע6780 אסת4.,

 7ך6א ₪6 א6866 37% ק6אסא6אםהעעא אסתעע 0%98-

 337568 ₪067870%80 תסת6טהתאא םתתה אביזעתבס-

 עא חתסתפ3083766.
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 הינה סו קזפ צו
 05 5 ₪ע [ודו לחחה

 ןוטפמיס ןלא תאמ \
 לש תודוקבה רבס

 שומישה תודוס לכ תרכהל ₪ \
 תיתודידיה תרגסמה תינכותב קל" ווט ך ו

 .בשחמב ה ב םיח שנ י 0% - תוליעפה לוהינל 1
 ןורכיזה יבאשמ לכ לוצינל ₪ / ₪-

 | לאה ןוספמיס 9% / | תוריהמ תקפהל בשחמה לש == % 6 הסרגל ןוכדע
 - / תרזעב תילמיסקמ הדובע ₪ ₪

 תושדחה תודוקפה
 .05 5 לש

 | ז6-כ שדחה שח תושמל
 ףסיזה ןורכיזה לצ) ליעי לוצינל

 ₪05-ה יכרד תרכהל ₪

 ₪ וא ,קחמנש ץבוק רוזחשל
 ב
2 0 ₪ 

 תרגימחה תיכו ופול .הגגשב טמרופש קסיד

 ב ,ןורכיזה יגוס לכ תרכהל ₪
 אס אי צ

 .ךימושיי זוריזל סלוצינוט(ה אסם אוסר

 .05 לש ליעיהו שדחה (66ווטז) ךרועב םיצבק תכירעל ₪
 הדוקפה תרוש ךרועבו ורקמה תדוקפב שומישל ₪
 ןוכסיתלו תודוקפ תרדס לש יטמוטוא גתציבל 05
 .תורתוימ תושקהב

 .תוציחמל קסידה תקולחו 206 5-ל תואלמ הנקתה תוארוה ₪

. 
 יורו |

 הימאות -
 :תורפושמה תודוקפה לש טרופמ רואת *

 .דועו וו6 1003ו6, =וו6 0816, ו הווחסטו65, \וח6 קזוח
 רפושמו יפילח תודוקפ דבעמ) א005 לש טרופמ רואת א

 (ססאואו האס 00\ו-ל
 לש היצרוגיפנוקה תא תונשל תרשפאמה א6|60 תינכותה רואת *

 חיש 59 ריחמ י'מע 8 .תע לכב תינכותה

 םינטחמ סקול (תצה לש 0 -ה 'רבט מישר
 חייש 33 אספד0א שחוגט6 לש תודוקפה רפס * חייש 33 וימאותו 1 0 ישיאה בשחמל ךירדמה *
 חייש 25 אספ'10א ססממגמ6ז לש תודוקפה רפס * מייש 29 2085 סע ץורו לחתה *
 חייש 39 2-3 סוטול לש תודוקפה רפס * חייש 33 085 לש תודוקפה רפט +
 חייש 89 485010-ל סלשה ךירדמה * חייש 15 08 4לש תודוקפה רפס *
 חייש 6 חישקה קסידה לוהינל םלשה ךירדמה *

 :דימ גייח
 03ו[ק6 05-2 95 18 5 5



 "ג יחוא

 ילארשיה ןוקייטה
 50 דומעמ ךשמה

 ,םידליח ןגב תודליה לש ןהיתויאצח תא ריסהל

 םילמ ומצעל למלממו בשוי ןטקה רנבא היה

 לכב חתסינ תננגה הפי .חיציבלטה לומ תונבומ-יתלב

 םייכוניתחה םיקחשמב דליה תא בלשל החוכ

 ןצחש חארנכ חיח זא רבכש ,רנבא לבא ןגל סיינייפואה

 .תונשקעב ברס ,ןטקדראל

 ,ןגב רודומוקח תחנש סויב .בשחמה עיגהש דע

 גאד ,תישאר .רחא סדאל ןמסטוג רנבא ךפה

 םירחאה םידליח לכ תא תומילאב קיחרהל קי'צנטקה

 אובזמכ
 25 דומעמ ךשמה

 סיקלח לש יוהיז עצבל ןתינ תואל תוא תנכותב

 .ךמסמח תונולח לש שארמ הרדגה י"ע ךמסמה ךותמ

 ספוט וא ךמסמ ךותמ דדוב קלח קר אורקל שי םא

 טחייתת הנוכתהש (רתוי וא דחא) ןולח רידגהל ןתינ

 ןתינ הז תונולח הנבמ .ותוא קר ארקתו וילא קר

 הנבמה תא םעפ לכב ףולשלו ,םיצבקב רומשל

 עוציב ךרוצל רתויב תישומיש וז תורשפא .םיאתמה

 ,תיטפוא תואביכראל תוכרעמב יטמוטוא חותפימ

 ךרוצל שורדה הדשה תא קה ףולשל ןתינו רחאמ

 .יוהיז תדועת רפסמ וא סש ומכ תותפימה

 תואביכראל 068 :סוכיס
 תיטפוא

 רתויב חמיאתמה חנכותה יחמ עובקל ידכ

 תונוכתה תא קודבל ךירצ 61600ת10 ותוגקגהק תכרעמל

 היהי ןתינש ידכ 008 תנכותמ תושרדנה תוירקיעה

 .תכרעמב הבלשל

 יפל תוהזמ סויכ תורבחה תיברמ השעמל

 הנוכנ וז האצות .זוחא 999 לש תוכיאב ןהימוסרפ

 דציכ קודבל בושח .תויעב אלל םיקלח םיפדב רקיעב

 תויתוא ומכ םייתייעב םיפד לע תרבגתמ הנכותה

 .ךלכולמ ךמסמל תוקובד

 תכרעמב בושח סהוג הווהמ יוחיזח תוריחמ

4 

 תתפל לחה ,ןכמ רחאל .שדחח בשחמב קחשל וסינש

 בשחמה יקחשמב חתמרב חעיתפמ תונמוימ

 .הפוקת חתואב "64'-ח עיצחש םייביטימירפח

 דלי חיח לוכי שמח ליגב .קיסייבל רבע דואמ רחמ

 ולח תננגהו םירוהה .םייטיסב םיקחשמ תנכתל אלפה

 םע רשק לכ אלפה דלי דביא ,ליבקמב .םימומה

 רידגחל חיח ןתינ אלש חמ לכ .וביבסמש תואיצמח

 ."םייק אליל ותניחבמ ךפח ,קיסייב תוארוחב תידיימ

 :דרוי תופידע רדס יפ לע ,וללכנ"םייק אל" תרדגה תחת

 רנבא .םיקחשמ ,טרופס ,לכוא ,םירבחה ,םירוהח ,ןגח

 008-ל
 תויומכב רבודמשכ רקיעב ,תיטפוא תואביכראל

 הנומת הנבמב הכימת .הנזהל םיכמסמ לש תולודג

 איה סג תמייקה תואביכראה תכרעמל םיאתיש

 שורדה ןמזה תא ךוסחל ןתינ התרזעב :רתויב הבושח

 הדרפה םג םישרדנ .תוכרעמ ןיב הרבעהו סוגרתל

 בחורב סירוט ןיבו ,חקיפרגל טסקט ןיב תיטמוטוא

 לש יוחיזה תנכות לש תיטמוטוא הלעפה םשל הנתשמ

 לש תולודג תויומכ לע הדובעב .םיכמסמח יגוס ברימ

 לש היצמוטואל תורשפאב ךרוצ קפס אלל שי רמוח

 .יוהיזה ךילהת

 ,םיטסקט חותפימ סשל השורד יוחיזח תנכות םא

 ההוזמה טסקטה ןיב רושיקל תורשפא סג השורד

 דחא הדש לש האירקל תורשפא .חותפמה תנכותל

 ידי לע חותפימ עוצבל יאנת איה ךמסמב וא ספוטב

 ,008 תנכות

 ידכ םישדח םיטנופ לש הדימל תורשפא השורד

 תישענ הדובעה סא .םיכמסמ לש בחר ןווגמב ךומתל

 ןפואב ךומתת הנכותהש בושח ,דחא טנופ סע רקיעב

 טנופה ותוא לש חדימל **ע סא ,הזה טנופב דחוימ

 .הנכותה םע קפוסמה טנופב שומיש ידי לע סאו

 תכמותה הרבחהו יוהיזה תנכותש בושח ,ףוסבל

 סימושיי תיינבב סישרדנה סייונישל םיכורע ויהי חב

 .תיטפוא תואביכרא לש םידחוימ

 47 תרבחב חותיפח לחנמ אוח יקסניבלפ ריאמ

 "תואל תוא""ו ,גסטתושח 0018 תנכות יתתפממו
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 ותכיפה לש רכומהו ךוראה ךילחתב לחה ןמסטוג
 .ינייפוא "דיק-זיושל

 רפסה תיבל עיגמ רנבא

 ותוא חוויל א התיכ לא ןמסטוג רנבא עיגה רשאכ

 לטנ באח .השדחה וכרדב ינבצעח ויבא ,ןמסטוג ףסוי

 תא הל ריהבהו תורכיהו החיתפ-תחישל הרומה תא

 ךרדב ןואגה לש וכוניחל סחיימ אוחש חברה תובישחה

 באל הריחבה ,הדיצמ הרומח .הנכות ןוקייטל ותכיפתל

 ןושארה סויח ןמ רבכ ריבעהל חעינמ לכ ןיא הדיצמ יכ

 וקיספי םירוחהש קר ,םיננוחמל רפס תיבל רנבא תא

 איהו הלש עוצקמה הז ךוניח .חומה תא הל לבלבל

 .ןואגה לע טלתשת רבכ

 הצקה ןמ התעד תא הרומה התניש ,שדוח רחאל

 רטפיחל ףקותב השרד ,תרעוס םירומ תבישיבו הצקל

 למלמל הז לגוסמ אוהש המ לכש ןטקה טוידיאה ןמ

 רסטוח לע רבדל אלש .תנבומ אל חפשב םיטפשמ

 יאכרא ילכ - ןורפיע קיזחחל ןמסטוג לש ותלוכי

 ךכ ,ידוסיח רפסה תיבב םג .תדלקמה ןדיעב ןיטולחל

 ןמ ומצע תא קיחרהל ןמסטוג רנבא חילצה ,חארנ הז

 .תואיצמח

 ןמ קחרתמו ךלוח ונב דציכ חאר ןמסטוג ףסוי

 וליחתח רבכ םינכשה .חשעמ תושעל טילחהחו סלועח

 ותייערו אוהש "ןטקה טסיטוא"ח לע תושיחל ףילחחל

 ןברסה דליה תא לטנ אוה ,דחא ברע .תיבב םילדגמ

 .תיתימא שפנ תחישל

 זבותכל דמול אל חתא חמל ,רנבא :ףסוי

 !םילילמת דבעמ שי ,חמ ליבשב :רנבא

 1ןובשח דמול אל חתא חמל ,רנבא :ףסוי

 !ינורטקלא ןויליג שי ,חמ ליבשב :רנבא

 1ך"נת דומלל הצור אל חתא חמל ,רנבא :ףסוי

 !תועוצקמה לכל תודמול שי ,המ ליבשב :רנבא

 !הז חמ ,תודמול :ףסוי

 יביטימירפח ויבאל תוכיראב ריבסה ןמסטוג רכבא
 לפאיל קר תומייק תובוט תודמולש ןייצו תודמול ןחמ
 ליבשב לכה 2 לפא" חנקו ןמסטוג ףסוי \<ר תרחמל 2
 .ךוניחח ליבשבו דליח

 רנבא לש ורדחל שדחה בשחמה עיגהש עגרב
 הנק ,יעירפהל אל א ץוחב טלש דליח חלת ,ןמסטוג
 .םיישדוחל תלדח תא רגסו קסויקב ילסיב 2

 תתפמ ןמסטוג רנבא :אבה קרפב
 תנושאר ףדמ-תנכות

 ו



 רוסחמ :" העידי'' ןמיסבולוכ היהי שדוחה ונרודמ
 םישקובמה םילדגב םיחישק סיקסידבימלוע
 בקע םיקסידהינרצי ברקב םיוסמ רבשמו רתויב
 רבשמח לש ומויס תא םיפוצ ונא .הפירח תורחת
 תורקיתה הארנכ היהת האצותהרשאכ בורקב
 בצמ רצונ .25% לש רועישב םיחישקה סיקסידה
 םיקסיד תוליכמה תוכרעמ ריחמב תוריהב יא לש
 שארמ םילצנתמ ונא .דרפנבחישק קסידב ןבומכו
 .םיריחמב םיקוידיא ולבקתי ךכמ האצותכ םא
 סינכנובוטהו ןקזה 1 המ דרפנ הזונרודמב
 :םירירש לעבו ןנער ,שדח רבחומוקמב

.3865 7-25 2 
 .תכרבב חנלבקתת 595 וא סקפ ,בתכב תורעה

 2ראורבפ-ראוני ןוריחמ

 ג. ים םירמוהמ]
 ל/שְךסמ - 1/0 /\7/286-16בשחמ
 0 408 ריחמ קסיד ילאוד
 50 תת 0 עבצ + 1/8 417/286-16בשחמ
 ל ו 5 40/18 ריחמ קסיד
 64%ןומטמ ללוכ ןורכיז 288 ללוכ 386733בשחמ
 10089 ריחמ קסיד ,ינתלושזראמ

 8 50 00 עבצ גצו
 53500. . יעקרקזראמ 1000 קסיד 5./ 0/6486 73318, בשחמ
 1000 קיד 21386 57251 בשחמ
 40זופ קסיד 16-3865%לטלטימ בשחמ

 (תדובע אלל ,םינקתומ סיביכרחלכ) םא תוחול
 11ןורכז + 417286/16%817-ל 01-מ
 מר (ל"נכ) גד-286/16112-ל זמ

 "תלוביש" תדבעמ תוסחב קפוה ןוריחמה

 ו ה כ ב ב (8087/10א8 2. דבעמ) א1-ל
 0 (80287/12א117דבעמ) 41-ל
 ו ו ל 3865% 20 זוות2"ל

 לוביקב 51/0/5177 תונורכז

 .  .ףוסיטרכב סיבבש 9,ש"נ 80) ב"מ 1
 ב"ק 640-ל 256-מ א1-ב ןורכז תלדגח

 . - ריחמרקבללוכ ב"מ40 קסיד 1
 .  .ריחמרקבללוכ ,ב"מ 80 קסיד 1
 . . .רקב אלל ,ב"מ 100 קסיד %
 . . . .ימינפ,ב"מ 0 \ך-ליוביגפייט
 . . . . .רקב ללוכ (0חופ א1-ל קסיד

27/7207 

 בם שה ימינפ 1200םדומ

 8 תסיחד +5 חמר ןוקית סעימינפ 2400 םדומ
 8 5 חמר תואיגש ןוקית סע ,ינוציח 2400 םדומ
 תוחיש גישמ 0ק0אפיטמוטואןגייח
 ו .גויח תומישריפל סג,דובעל ךישממ חתאשכ
 תירבע +רודיש9600 טקפ + 2400ימינפ םדומ

 מזו תצופת תומישריפל בשחוממ סקפ
 ללכושמ ,עקרב דבוע בשחוממ סקפ

 [-.1 4 תירבע*
 ו : : | | . .לודגךסמלבשתממ ןרקמ/ףקשמ
 רן ינועבצ-לודג ךסמל בשחממ ןרקמ

 50 שיילס 180 ,תוכיס עשת תיסיסב תספדמ
 50 שיילס 240 ,תוכיס עשת תספדמ
 00 ,תוכיס עשת תבחר תיקסע תספדמ
 50 תוכיס 2 שאר תוכיא בתכ תיקסע תספדמ
 50 תבחר תינועביצ,תיקסיע תספדמ
 תרצחטושפ תינועבצ תוכיספ תספדמ
 540511 שלט 300 תוכיספ תספדמ
 0 הקדל םיפד-6רזייל תספדמ

 םיבשחמל הפירטמו הנטק הדבעמ .ןצוח דוהא תלהנהב
 .םיזרוכ הישעת ינבמ 06-938822 :ןופצ ףינס - 295145 וא 5250084-רישי וק'לט ,ביבא-לת 64 רקסניפ

 ו שילס2?



 עדוחה
 !הזןוילגל םניח תפרוצמ

 ןמזה עיגה :טסקטרפיח
 לגרתל

 3 סיקפסמ ונא ,ןויליגה אשונל םאתחב ,שדוחה

 סיינוניבל ,םיליחתמל :31ץק6ז16א[ תוינכות

 לגרתהל ןתינ הנושארח תינכותה סע .םימדקתמלו

 ןפואב סינדה תירבעב םיטסקט תאירק ידי לע הטישל

 .205 הלעפהה תכרעמבו ישיאה בשחמב יללכ

 ןתינ התרזעב ךא ,תילגנא הבותכ חינשח תינכותח

 .ירבע טסקטרפיח בותכל םג

 ,רתוי םדקתמ דויצ שורד תישילשח תינכותח רובע

 .הקיפרגבו תילגנאב טסקטרפיה וב רצייל ןתינו

 ,רשק בר יצבוק תצרח תינכות איח רשק בר

 ןוילגב טורטורפב תראותמח ןדיע ירוא לש ותינכות

 .205 אשונב ץו16א"ה ץבוק תא ץירהל ידכ .הז

 .א1. :שקה תינכותה סע דחי קפוסמה
 ןורכיז תנכוש 1116 תינכות איה 1166

 ךילע ,הצרה יצבק ןיכהל ידכ .4501[ יצבוק לע תלעופה

 ךשמה ובו 581.08 םשב ינושאר ץבוק ןיכהל

 קפוסמ הב הרוצ חתואב .<> ןיב םינמוסמח םירשקחח

 הלעפהל .תירבעב םיצבק ןיכחל ןתינ ,אמגודה ץבוק

 תלעפומש ןורכז תבשות חנכותב רבודמ .11% :שקח

 .0ש1-85 םישקמה ףורצ ידי לע ךשמהב

 םיחישק סיקסיד ץופישו ןוקית
 קוזינש קסידמ עדימ רוזחיש

 1-2-3 ,84588₪ םימוגפ סיצבק ןוקית
 עדימ ינדבאו סיקזנ תעינמל הכרדה

 קא2זץ ,564%א .תוישפוח תונכות תצפה

 אוה ,עדונה םימושייה ללוחממ לידבהל ,א 6

 יצבק ךורעל ןתינ וז תכרעמב .יפארג 11ץ06ז16או ללוחמ

 יאדכ .םיפרג סיצבק בלשל ןתינ ןכ ומכ .11ץקסזַזסא

 לעב ןנוכ וא תישק קסיד תבייחמ תינכותה ,בל םישל

 לבקל ידכ .//4010:שקה הלעפהל .420%-מ לודגה חפנ

 בוקה תא ןועטל יאדכ ,וז תינכותב הדובעל המגדה

 ("ו!= היצפואב םירחובו 10 סישיקמ) 11010.6

 .טסקטרפיחה תואלפנמ תונחלו -

 ןטק יטיליטוי םיפיסומ ונא ,סונובכ ,ףוסבל

 ע08-ה תדוקפל רפושמ ףילחת - רתויב חלצומו

 אלא הניאש ,1ותע \!וטש ,1/-ב רבודמ .ץקט ,הקיעמה

 בוק גיצהל ידכ .(416גטאש םיצבק הגיצמה תינכות

 .1צ [ףבוקה סש] :שיקהל שי

 קסידה יבג לע תוינכותה לכ תא ןיקתחל ןתינ

 תינכות לכ וא (לודג חפנ ילעב םיטקסיד וא) חישקה

 ,תוטרופמ תוארוהל .360א םיטקסיד לע ארפנב

 .329וו :םישיקמו ** ןנוכל טקסידה תא םיסינכמ

 תא ןויעב אורקל יאדכו בושח ,םירקמה לכב

 .דועתה

 עדימ ינדבא תעינמל הנגה תוכרעמ חותפ

 הממיב תועש 24 ינופלט סורח תורש

 03-9667562 הממיב תועש 24 885 תורש

 70400 דוקימ הנויצ סנ 15 סינבה יחר

 03-9667562 1:1:= = 08-403295 סקפ 08-400070 .לט

 דדלא 1552 יונמ 03-5100464 תירותיא

 ףי'צ -ד ו'\

 199? רמ 9% 6



 ה / בעל תא העצמ גוב
 0 תימלועה תורפסה

 7 תירנעב - בשחמה יאשוננ

 .גאב תשרב םישדח סירפס - שדוח ידימ
 ,תומרהו סםיאשונה לכב סימגרותמ סירפס
 ידי לע ובתכנש תירבעב סיירוקמ סירפס
 סירפס יפלאו ,ףנעב עוצקמה ישנא יבוט
 .תילגנאב סייעוצקמ

 ₪6 :קזב יכירדמ :קזב יכיר

 תומרה לכב םישמתשמל םיאתמ

 ימצע דומילל ךירדמ ללוכ 9
 1 אצה אד אוהד

 מ | ן הקוחא ילהנמ ,תורש ישנאל הבוח רפס ₪)
 ב-4 ו הרבחב בשחמה יאחאלו
 9 | -- תומדוק תואסריג םג רקוס רפסה

 םיפיקמ םירפס
 :םימלש םיכירדמו

 , / ₪ לע לכה
 = תודרועהל ךירדמ אלמה ךיוזפה חישקה קפידה 123 םוטול

 - , יסויפ קומ
- 

 ט

 יאצא[ושצ(0 + 1.2 הסריג

 סקס רהז

 שמתשמל ךירדמ - ןייטשנייא םילילמתה דבעמו ןמפואק רזל תאמ דועו 205 :גאב תאצוהב דוע

 03-5794711 13 תרנכ ,םירחוסל קווישה זכרמ קרב ינב 08-405808 53 סיסוריאה ,רתוינק הנויצ סנ 053-625826 'ב המוק ,ןורשה ןוינק הינתנ | 052-911184 53 ןמצייו , ינורהא זכרמ 5 רפכ 08-4671432 ןופלח 'גספ 175 לצרה תובוחר 03-5490720 49 בולוקוס ןורשה תמר 03-9300442 4 רבילהומ הוקת חתפ 03-5288281 רטנס ףוגנזיד ביבא לת

 םסקימ



 א"ת

 תרשפאמש איה - ההובג היצולוזרב האלמ הטילש - 6
 ₪1-8צ .תומלשומו תויתוכלמ תויתוא קיפהל 1-8 תספדמל
 קר הזו - תוננושמה תויתואהו תוגרדמה תעפותל ץק המש
 .תורחא תוספדמ ןיבל הניב רתויב טלובה לדבהה

 םיטנופ לש עפש העיצמ איה .רופא ינווג 64 הקיפמ זוו..םצ

 הבחרהל ןתינש בידנ ןורכז ,םוד שוגססםס =סאדפיו םיגרודמ

 4 9 וי ₪08 | .03-9245084 .סקפ ,03-9225921 .לט .49511 הירא תירק ,הוקת חתפ 3 לעפא 'חר מ"עב םיבשחמ קוויש ףשר

 020 ,םיבשחמ חש צ"לשאר | 2 62 'גרו'ג ךלמה ,ףשו
 רצויה תיב ןוינק 5 98 יבנלא ,לסיפמא
 "1 16 בולוקוס ,לסיפמא הילצרה | 8 רטנס ףוגנזיד ,דגימ
 "25 פו בולוקוס ,רימל 003 55 'ולה הדוהי ,קינכמ
 "2 ןורשה ןוינק ,לסיפמא הינתנ | 3 20 יולה הדוהי ,סקופ
 08565465 זכומ ,םיבשחמ רואמ דודשא | 0 29 הריציה ,ןטויפמוק
 *ב55 ירחסמ 3 ,הטנינ יבשחמ
 13 ןמציו רככ

 ,תומייקה ₪0-ה תונכות לכל תלבגומ יתלב תומיאתו ,תולקב
 :תורחא רזייל תוספדמלו םינטקו םילודג םיבשחמל
 =פפסא =א-850 ,ופא קחסקהואד םם או ,הפ ו. \85₪5ד ווו
 !תונורתיהמ קלח קר ןיידע הזו - סוגחו 0 630'ו

 תחא שי לבא ...תוסיפדמ ןלוכ - ₪1-8/ םחסדוושה רזייל
 .רתוי בוט טושפ הז תא השועש

, 

 7 ,רטויפמוק הנפדאש תרצנ | 3 6 'גרו'ג ךלמה ,לסיפמא םילשורי
 ןיעמה דיל 2008 5 ללה ,תיבויפמוק
 051-811654  רטנס תג ,בשחמה םלוא תג .ק | 4 בשחמה ובילכ

 0-04 ,2000 בושחימ ןולקשא | 4 15 רפפמטש ,לסיפמא | ת"פ
 5/2 תויולג ץוביק 4 ץרפמה בל ןוינק ,רדוב  הפיח

 12 16 םיקנבה ,רדרב
 2 , יפמא | שב | 2 76 לצרה ,יטידוא הירהנ
 7 = 0 - 06722899 9 םיחרפה ,קירטקלא ןאס הירבט

"5 


